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ရရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြအစည်မျ ျားသည် လူသ ျား၏
စတ်ြူျားအကြအစည်မျ ျားထြ် အပမဲ မငမ
့်် ျားခနမည် ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် လူတ၏
ုံ ့်
သခဘ ခပါြ်န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားြုံ ခြျ ်လွနခ
် သ ခကြ င်၊့် လူသ ျားသည် မည်မျှခြ င်ျားစွ
လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ျားကြြုျားမ န်တြ် အမှုမ ပြုပါြ၊ အ ျားလုံျား အြေျည်ျားန္ျားီှ
ြစ်ခပလမ်မ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ “အ ပည့်အ
် ဝ သသည်” ဟုံ
့် ည်။ ထခကြ
အြေင
ုံ အ
် မ ဆသ
ုံ မ
ူ ျ ျားမှ အသျားုံ မြျသည့်် လူတစ်သြ
ုံ ် ြစ်သည်ဟုံ ငါဆခ
ုံ ပသည်။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
ခထ င်လ ျားြ မသန ျားမလည်သမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ
မသတ်မှတ်သငခ
့်် ပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မသတ်မှတ်န္င
ုံ ခ
် ပ။

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ မင်တွင ် လူသ ျားသည် ပုံရွြ်ဆတ် တစ်ခြ င်မျှပင် အခရျားမပါခပ။ သုံ ြစ်
့် လျှင ်
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မည်သုံ န့် ျားလည် သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ “ဘုံရ ျားသြေင်ြ
ဤသမလုံ
ုံ ့် ပ်ပါ၊ ဒါမှမဟုံတ် ထသ
ုံ မလုံ
ုံ ့် ပ်ပါ။” သမဟုံ
ုံ ့် တ် “ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤြဲသ
့် ုံ သ
ုံ ့် တ် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ့်
့် မဟုံ
ြစ်သည်။” ဟုံ ခလခကြ ရှညရ
် န် န္ှစ်သြ်သမ
ူ ျ ျား- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မ နခထ င်လ ျားစွ
စြ ျားခ ပ ခနကြသည် မဟုံတခ
် လ ။ ဇ တပြတန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ လူသ ျားသည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျား ြစ်သည်ြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျားလုံျား သသငသ
့်် ည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ တြယ့််
သဘ ဝမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ရန် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် တန်ျားတူ
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ အကြခပျားရန် ခမျှ ်လငြ
့်် ုံ သ
့် ၍ပင်
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သလမ်
ုံ ့် ျား ပသည် ဆသ
ုံ ည့်အ
် တွြ်မူ၊ ဤသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အလုံပ် ြစ်ခပသည်။ လူသ ျားသည် ြုံနမ
် ှုနသ
် ့်
ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊
ဟုံဟုံသည်သည် အ မင် ြွငဟ
့်် ြေင်ျားမရှဘဲ၊ ြျြုျားန္နွ ြေသငသ
့်် ည်မှ သငခ
့်် တ ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရှ ခြွရန်မှ ငါတ၏
ုံ ့် ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ငါတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဆင် ြေင်သျားုံ သပ်မှုအတွြ် ထပ်မဆငသ
့်် ငခ
့်် ပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
တမင်တြ အစွမ်ျားြန
ုံ ် ဆနြ
် ့် ျင်ရန် ငါတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ငါတုံ ့်
အသျားုံ ပြုြုံ သ
ုံ ့် ုံ အန္တြေရစ်မျ ျား ြစ်ခစမည် မဟုံတ်ခလ ။
့် တ ်ခပ။ ယင်ျားြ ငါတြ
့် ၍ပင်မသင်ခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သုံ ယ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျားရသည်
ှ
ဟုံ
့် ုံကြည်န္င
ငါတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်သည့်် အတွြ၊် ပပီျားလျှင ် သူ၏အလုံြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားြ သူြ
့် ုံ ငါတုံ ့်
ခတွျို့ မင်လုံသည့်အ
် တွြ်၊ သမမ တရ ျား၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ငါတုံ ရှ
ှ ့််
့် ခြွသငပ့်် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
သဟဇ တ ြစ်ြုံ နည်
ျားလမ်ျား တစ်ြေြ
ုံ ုံ ရှ ခြွသငခ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြေါင်ျားမ သည့််
့်
ဆနြ
် ့် ျင်မှု ြင့်် မရပ်တည်သငခ
့်် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လုံပ်ရပ်မျ ျားမှ မည်သည့်ခ
် ြ င်ျားြျြုျား
ရလဒ် ြစ်ခပေါ် န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
ယခနတွ
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှုသစ်လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပပီ ြစ်သည်။ ဤစြ ျားမျ ျားြုံ
သင်လြ်ြေခြ င်ျား လြ်ြေန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သငအ
့်် ြုံ ထူ
ုံ ပေါ် န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
့် ျားဆန်ျားပခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့တွင ် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားတရ ျားအတွြ် အမှနတ
် ြယ် ဆ ငတ်ခသ သူတသ
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ အမှနတ
် ြယ် ဘ သ တရ ျား အလွနရ
် ုံ ခသ ြုံငျား် ရှုင်ျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
သ
သူ၏ ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် လမ်ျား ပမှုြုံ ြေရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ သင်၏ သဘ ဝြျ ြေင်ျားြုံ
မခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် ငါအကြ ပြုသည်။ အြျြုျားရလဒ်မျ ျားြုံ စြ ျားမျ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ယှဉ်ပပြုင်မှု ြင ့်် မဟုံတဘ
် ၊ဲ

တည်ကြည်ခသ ဆတ်ပငမ်မအ
ှု ျား ြင ့်် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားမှ ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ “ယခန ့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှုသစ် လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပပီ ြစ်သည်။” ဟုံ ငါခ ပ ခသ အြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်
လူဇ့် တအ ြစ်သုံ ့် ပန်လည် ကြလ ြေင်ျားြုံ ငါ ရည်ညန်ျားခန ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤစြ ျားမျ ျားြ သငြ
့်် ုံ
စတ်အခန္ှ ငအ
့်် ယှြ် ခပျားခြ င်ျားခပျားမည် မဟုံတ။် သင်သည် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စြ်ဆပ
ုံ ်ခြ င်ျား
စြ်ဆပ
ုံ ်မည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သငြ
့်် ုံ အလွ
နစ
် တ်ဝင်စ ျားြွယ် ြစ်ခြ င်ျား ြစ်မည်။
့်
မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်ြုံ အမှနတ
် ြယ် တမ်ျားတသူတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ယင်ျားန္ှင ့််
ပတ်သြ်၍ ြေျြ်ြေျင်ျားရမ်ျားသန်ျား ခြ ြ်ြေျြ်ြေျသည်ထြ်၊ ဤအမှနတ
် ရ ျားြုံ ရင်ဆင
ုံ န္
် င
ုံ ပ် ပီျား
ခသခသြေျ ြေျ ခစခ
ုံ မ
် ည်ဟုံ ငါ ခမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ယင်ျားမှ အခ မ ်အ မင်ရသည့်
ှ
်
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်ခဆျားန္င
လူတစ်ဦျား လုံပ်ခဆ င် သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ ြုံ စစ
ုံ မ်ျားရန် မြေြ်ြေခ
ဲ သ ်လည်ျား၊ ငါတုံ တစ်
ဦျားြေျင်ျားစီအခန ြင ့််
့်
ဤသမမ တရ ျားတစ်ရပ်ြုံသရန် လုံအပ်ခပသည်- လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ ် ပ ြေင်ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ
ြစ်သွ ျားသည့်အ
် တွြ် သူလုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုြုံ သူ လုံပ်ခဆ င်မည် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ ြစ်သွ ျားသည့်် အတွြ်၊ သူ၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ ခြ ် ပမည် ြစ်ြ
လူသ ျားထ သမမ တရ ျားြုံ ယူခဆ င်လ န္င
ုံ မ
် ည်၊ သူအခပေါ်
အသြ်ြုံ အပ်န္င
ှ ျား် န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊
့်
သူအတွ
ြ် လမ်ျားြေရီျားြုံ ညန် ပန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ မရှသည့််
့်
ဇ တပြတသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် တြယ် မဟုံတခ
် ပ။ ဤအရ န္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ၍
်
သသယ ြစ်ြွယ် မရှခြေျ။ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတမ
် ဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်ြုံ
လူသ ျားြ စုံစမ်ျားရန် ရည်ရွယ်ပါြ၊ သူခြ ် ပခသ စတ်ခနသခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူခ ပ ဆခ
ုံ သ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ ဤအရ ြုံ အတည် ပြုရမည် ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတ် မဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားြေရီျား ဟုံတ် မဟုံတ်
ဆသ
ုံ ည်ြုံ အတည် ပြုရန်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရအရ ြေွဲ ြေ ျားရမည် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ယင်ျားသည်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတ် မဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်ရ တွင ် သူ၏
အ ပင်ပန်ျားသင
ွ ် ပင်ထြ် သူ၏အန္ှစ်သ ရတွင ် (သူ၏အမှု၊ သူ၏ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျား၊
့်
သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် အ ြေ ျား ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားစွ ) အဓြအြေျြ် တည်ရခပသည်
ှ
။ အြယ်၍
လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏ အ ပင်ပန်ျား သွင ် ပင်ြုံသ ခစခ
် ှု စစ်ခဆျားြ အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့််
့် စစ
့် ပ်စပ် ကြည့်ရ

သူ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ သတမမူမပါြ၊ ဤအရ ြ လူသည် မသန ျားမလည်သြဲသ
့် ုံ ပည
မဲ့် ြစ်သည်ြုံ
့်
ပခပသည်။ အ ပင်ပန်ျား သွင ် ပင်သည် အန္ှစ်သ ရြုံ အဆျားုံ အ ြတ်မခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထုံ ပင်
့် ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ြုံြည
် န္
ီ င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ ခယရှု ၏ အ ပင်ပန်ျားပသ
ုံ ဏ္ဌ န်သည် လူ၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ဆနြ
် ့် ျင်ြေသ
ဲ့် ည်
မဟုံတပ
် ါလ ျား။ ခယရှု ၏ မျြ်န္ ှ န္ှင ့်် အဝတ်အစ ျားြ သူ၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့််
ပတ်သြ်သည့်် မည်သည့်် သဲလွနစ
် မျှ မခပျားန္င
ုံ သ
် ည် မဟုံတခ
် လ ။ အခစ ပင
ုံ ျား် ြ ရရှဲမျ ျားသည်
အတအြျအ ျား ြင ့်် သူ၏ အ ပင်ပန်ျားသင
ွ ် ပင်ြုံသ ကြည့်ရ
် ုံ မျှြေကဲ့် ြပပီျား သူ၏ န္ှုတ်မှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န္ှလုံျားမသွငျား် ြေဲက့် ြခသ အြေျြ် အတအြျခကြ င ့်် ခယရှု ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ြေကဲ့် ြသည် မဟုံတခ
် လ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွကြခသ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ
အခယ ြ်စီတုံငျား် သည် သမုံငျား် ၏ အ ြစ်ဆျားုံ ြုံ ထပ်ြေါထပ်ြေါ ြစ်ခစမည်မဟုံတသ
် ည်မှ ငါ၏
ခမျှ လ
် ငြေ
့်် ျြ် ြစ်သည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ခြေတ်သစ် ြ ရရှဲမျ ျား ြစ်လ ၍ မ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ် တစ်ြန် သမှုရုံ ြ်၍လည်ျား မ ြစ်ခပ။ သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပန်ကြလ ြေင်ျားြုံ
မည်သကြ
ုံ ့် ြုဆရ
ုံ မည်ြုံ ခသခသြေျ ြေျ စဉ်ျားစ ျားထ ျားသငပ့်် ပီျား သမမ တရ ျားြုံ ြျြုျားန္နွ ြေသူတစ်ဦျား
မည်သုံ ြစ်
ုံ ည်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ျား၍ ရှငျား် လင်ျားခသ စတ်ရှရမည်။ ဤသည်မှ ခယရှု ြ
့် ရမည် ဆသ
များုံ တမ်စီျားရင်ျား ပန်ကြလ သည်ြုံ ခစ ငဆ
့်် င
ုံ ျား် သူတုံငျား် ၏ တ ဝန် ြစ်သည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ငါတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်မျြ်စမျ ျားြုံ ကြည်လင်သွ ျားခစြုံ ပွ
် ပ်ကြည့်သ
် ငပ့်် ပီျား လွနြ
် ဲသည့်် စတ်ြျားူ ယဉ်
့် တသ
စြ ျားလုံျားမျ ျားတင
ွ ် န္ွနစ်မသွ ျားသငခ
့်် ပ။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ခတွျို့ြျသည့််
အမှုအခကြ င်ျားြုံ စဉ်ျားစ ျားသငပ့်် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ခတွျို့ြျသည့်် ရှု ခထ ငြ
့်် ုံ ကြည့်သ
် ငသ
့်် ည်။
သြေင်ခယရှု ြ များုံ တမ်စီျားရင်ျား၊ သင်တအလယ်
ုံ ့်
ရုံတ်တရြ် ကြဆင်ျားြ သူြ
် ြေါတွငမ
် ျှ
့် ုံ မည်သည့်အ
မသြူျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် မ မင်ြူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ အလုံြုံ မည်သုံ ခဆ
င်ရွြ်ရမည်ြုံ မသသည့်် သင်တြ
ုံ ့် ုံ
့်
ခြေေါ်ခဆ င်မည့်် ခနရြ်
့်် ရင်ျား၊ စတ်ြျားူ ယဉ်အပ်မြ်ထတ
ဲ ွင ် အလွနအ
် မင်ျား
့် ြုံ အပမဲ ခတ ငတ
စတ်လှုပ်ရှ ျားမခနန္ှင ့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံယ် နစ် မြုပ်မခနခလန္ှင။့်် သ ၍လြ်ခတွျို့ြျခသ
ြစစမျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ စဉ်ျားစ ျားရန် သ ၍ ခြ င်ျားခပသည်။
သုံခတသနလုံပ်ရန် ရည်ရွယ်ြေျြ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လြ်ြေရန် ရည်ရွယြေ
် ျြ် ြင ့်် ဤစ အုံပ်ြုံ
သင်ြွငြေ
့်် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ သင်၏သခဘ ထ ျား မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ပါခစ၊ ယင်ျားြုံ
သင်အဆျားုံ အထ ြတ်လမ်မ
ျားလမ်မ
် ုံ ငါခမျှ ်လငသ
့်် ည်။
့် ည် ြစ်ပပီျား အလွယ်တြူ ခမထ
့်
့် ည်မဟုံတဟ
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြတ်ပပီျားခန ြ်၊ သင်၏ သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲခြ င်ျား

ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ုံ ့်
် ယင်ျားမှ သင်၏စတ်ပါဝင်စ ျားမှုန္င
ှ ့်် သင်၏ န ျားလည် ြေင်ျား
့် ည်၊ သခသ
အတင
ုံ ျား် အတ အခပေါ် မူတည်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် သင်သသငသ
့်် ည့်် အရ တစ်ြေုံရသည်
ှ
- ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ လူစြ
ျားအ ြစ် ခ ပ ၍ မရဘဲ၊ လူစြ
ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ြစ် သ ၍ပင် ခ ပ ၍ မရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခသ သူသည် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခသ လူတစ်ဦျား
မဟုံတခ
် ပ။ ဤတွင ် ပဓ နြျခသ ြွဲ ပ ျားမှုတစ်ြေုံ ရှသည်။ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြတ်ပပီျားခန ြ်
ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ြစ် သင်လြ်မြေဘဲ၊ လူသ ျားြ ရရှပပီျား ြစ်သည့််
ဉ ဏ်ပင
ွ ့်် ြေင်ျားအ ြစ်သ လြ်ြေ ြေင်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ထသ
ုံ ုံ ြစ်
့် ပါြ၊ သင်သည်
မသန ျားမလည်မ၏
ှု မျြ်စအလင်ျားြယ
ွ ်ခစ ြေင်ျား ြေရခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူသ ျားြ ရရှသည့်် ဉ ဏ်ပင
ွ ့်် ြေင်ျားန္ှင ့်် မည်သုံ တူ
ီ င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူဇ့် တြေ
့် ညန္
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံြုံ ြွငလ
့်် ှစ်သည်၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
အ ျားလုံျားြုံ လမ်ျား ပသည်၊ နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပပပီျား၊ ခြေတ်သစ်တွင ် လူသ ျားခလျှ ြ်လှမ်ျားရမည့််
ဦျားတည်ရ ြုံ ပသခပသည်။ လူသ ျားရရှခသ အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျား ြေင်ျားမှ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အသပည အတွြ် ရုံ ျားရှငျား် ခသ သွနသ
် င်မမ
ှု ျ ျားသ ြစ်သည်။ ယင်ျားြ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ ခြေတ်သစ်တစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ လမ်
ျား ပန္င
ုံ ် ြေင်ျားမရှ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံင၏
် နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ်မ ပန္င
ုံ ခ
် ပ။ ခန ြ်ဆျားုံ စ ရင်ျားြေျြုပ်လုံြခ
် သ အြေါ၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား လူသည် လူ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အန္ှစ်သ ရရှပပီျား လူသည် လူ၏အန္ှစ်သ ရ ရှသည်။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ခ ပ ဆခ
ုံ သ စြ ျားမျ ျားြုံ
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ရုံ ျားရင
ှ ျား် ခသ ဉ ဏ်ပွငခ
့်် စ ြေင်ျား အ ြစ် ရှု မင်ပပီျား၊ တမန်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
ပခရ ြြ်မျ ျား၏စြ ျားမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ ခ ပ ဆခ
ုံ သ စြ ျားမျ ျားအ ြစ်
မှတ်ယပ
ူ ါြ၊ လူတ၏အမှ
ုံ ့်
ျား ြစ်ခပမည်။ မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ သင်သည် အမှနန္
် င
ှ ့်် အမှ ျားြုံ
မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ မခရ ခထွျားသငခ
့်် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မငမ
့်် ျားခသ အရ ြုံ နမ်ြ
့် ျခသ အရ
မ ြစ်ခစသင၊့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခလျားနြ်ခသ အရ ြုံ ခပါတန်
့်် ပ။
့် ခသ အရ န္ှင ့်် မမှ ျားသငခ
မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ အမှနတ
် ရ ျားဟုံ သင်သထ ျားခသ အရ ြုံ တမင်သြ်သြ် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
မ ငင်ျားဆသ
ုံ ငခ
့်် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျား ရှသည်ဟုံ ယုံကြည်သတ
ူ ုံငျား် သည် ပဿန မျ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ
ရှု ခထ ငမ
့်် ှ စုံစမ်ျားသငပ့်် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အသစ်မျ ျားြုံ သူ၏
ြန်ဆင်ျားြေ ရှု ခထ ငမ
့်် ှ လြ်ြေသင်ခ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သုံတ်သင်ပယ်ရင
ှ ျား် ြေင်ျားြုံ
့် ပသည်။ သမဟုံ
၎င်ျားတုံ ြေ
့် ည်။
့် ရလမ်မ

ခယခဟ ဝါ၏ အမှုပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တွင၊် ခယရှု သည် လူတအလယ်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
လူဇ့် တြေြေဲသ
ဲ့် ၊ဲ ခယခဟ ဝါ၏ အမှုခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေြေ၍
့် ည်။ သူ၏အမှုြုံ သီျား ြေ ျား မခဆ င်ရွြ်ြေဘ
ဆြ်လြ် အခြ င် အထည်ခြ ်သည်။ ယင်ျားမှ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်
အဆျားုံ သတ်ပပီျားခန ြ် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှု ြစ်သည်။
ထန
ုံ ည်ျားတ၊ူ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် အပမဲ ခရှ ျို့ဆြ် တျားုံ တြ်ခနခသ ခကြ င၊့််
ခယရှု ၏အမှု အဆျားုံ သတ်ပပီျားခန ြ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်ခြေတ်အတွြ် သူ၏အမှုြုံ
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခြေတ်ခဟ င်ျား ြုံနလ
် ွနသ
် ည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ယင်ျားြုံ ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံ ြင ့််
အစ ျားထျားုံ လမ်မ
် သ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ြ
ှု ုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှုခဟ င်ျား ပည့်စ
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်မည့်် အမှုသစ် ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည်
ခယရှု ၏အမှုခန ြ်လုံြ်လ သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဟုံတခ
် ပ၏၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် သီျား ြေ ျား မ ြစ်ခပေါ်ခပ။ ယင်ျားသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်န္င
ှ ့််
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် ခန ြ်ပင
ုံ ျား် အမှု၏ တတယအဆင ့်် ြစ်သည်။ အမှု၏ အဆငသ
့်် စ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ
ဘုံရ ျားသြေင် အစ ပြုသည့်် အြေျန်တုံငျား် တွင၊် အသစ်ခသ အစ ပြု ြေင်ျား ရှရမည် ြစ်ပပီျား ယင်ျားြ
ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အပမဲ ခဆ င်ကြဉ်ျားရမည် ြစ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတူ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၊
သူ၏ အလုံပ်လုံပ်ပ၊ုံ သူ၏အမှု တည်ခနရ န္ှင ့်် သူ၏ န မခတ ်တတွ
ုံ ့် ငလ
် ည်ျား လုံြခ
် လျ ညီခထွခသ
အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား ရှခပသည်။ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင၊် လူသ ျားအခန ြင့်် ခြေတ်သစ်ထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲသည်မှ အဩ
့် ြွယ်မရှခပ။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏ ဆနြ
် ့် ျင်မှုြုံ
မည်သုံ ြေ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ရသည် ြစ်ခစ၊ သူသည် မမ၏အမှုြုံ အပမဲ လုံပ်ခဆ င်ခနပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
အပမဲ ခရှ ျို့သုံ ဦျား
ြထဲသုံ ကြလ
ြေဲခ
ွ ၊် သူသည်
့် သ အြေျန်တင
့် ခဆ င်ခနခပသည်။ ခယရှု သည် လူခလ
့်
့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားြေဲပ့် ပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်တစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြင ့််
သူသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူ အ ျားလုံျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရမည် ြစ်သည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လမ်ျား ပမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လြ်ြေလ န္င
ုံ လ
် မ်မ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
့် ည်။ ခယရှု သည် လူသ ျားအလယ်တွင ် အမှုမျ ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ြေခ
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံသ ပပီျားစီျားခစြေဲပ့် ပီျား လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်
ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားထမှ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျားလုံျား
ြယ်ရှ ျားမခပျားြေဲခ
် ဝ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ခယရှု အခန ြင ့််
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ

အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်လ ပပီျား လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်သည်သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် လူသ ျားထမှ သူ၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်စွ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား
လုံျားဝြယ်ရှ ျားခပျားရန် သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်လည်ျား လုံအပ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျားသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျားမှ ြေွငလ
့်် တ်ြေရပပီျား ြစ်သ ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ
ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ ဦျား
့် ခဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပန်လည်ြေယူပပီ ြစ်ပပီျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ စတင်ပပီ ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ျားြုံ သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့််
ခလ ြတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္နွ ြေသူအ ျားလုံျားသည်
့်
သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ပပီျား သ ၍ကြီျား မတ်ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ရရှရခပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလင်ျားတင
ွ ် အမှနတ
် ြယ် အသြ်ရင
ှ က် ြရမည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျား၊
လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်တြ
ုံ ့် ုံ ရရှကြရလမ်မ
့် ည်။
အြယ်၍ လူမျ ျားသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ဆြ်လြ် ခသ င်တင်ခနပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပင်ြုံစတ်သခဘ ထ ျားြုံ သရန် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ ြယ်ရှ ျားလမ်မ
် ပ။ အြယ်၍ လူမျ ျားသည်
့် ည် မဟုံတခ
ခြျျားဇူျားခတ ်အလျှပယ်ကြ ျား အပမဲ အသြ်ရင
ှ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခစရန် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အြေွငခ
့်် ပျားသည့်် အသြ်လမ်ျားြေရီျား မရှကြပါြ၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြုံယခ
် တ ်၌ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည်မှုတွင ် သူြ
် ြေါတွငမ
် ျှ အမှနတ
် ြယ်
့် ုံ မည်သည့်အ
ရရှလမ်မ
် ပ။ ဤယကုံ ြည်မမ
ှု ျြုျားသည် ဧြန်အမှန ် သန ျားစြွယ် ြစ်သည်။ ဤစ အုံပ်ြုံ
့် ည်မဟုံတခ
သင်ြတ်ပပီျားသည့်အ
် ြေါ၊ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု အဆငတ
့်် ုံငျား် ြုံ သင်
ခတွျို့ ကြြုပပီျားြေျန်တွင၊် န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ သင်၌ ရှြေဲသ
ွ ်
့် ည့်် စတ်ဆန္ဒမျ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
တြယ် ြစ်ခပေါ်လ ပပီ ြစ်သည်ြုံ သင်ြေစ ျားရခပမည်။ ယြေုံမှသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ ်
သင် အမှနတ
် ြယ် မင်ခတွျို့ရပပီ၊ ယြေုံမသ
ှ
သူ၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ကြည့်ရ
် ပပီ၊ သူ၏ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ကြ ျားရပပီ၊ သူ၏ အမှု၏ ဉ ဏ်ပည ြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ပပီျား သူသည်
့်
မည်မျှစစ်မှနပ် ပီျား အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် ြစ်သည်ြုံ အမှနတ
် ြယ် သရပပီဟုံ သင်ြေစ ျားရလမ်မ
့် ည်။
ယြေင်ခြေတ်ြ လူမျ ျား မ မင်ြေြ
ဲ့် ူျားသြဲသ
့် ုံ မပ
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် ြ
ဲ့် ူျားသည့်် အရ မျ ျားစွ ြုံ သင် ရရှပပီျား ြစ်သည်ဟုံ
့် င
သင်ြေစ ျားသလမ်မ
့် ည်။ ဤအြေျန်တွင၊် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားမှ
အဘယ်အရ ြစ်သည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ ့်် ြြ
ုံ ည
် ြ
ီ ဆ
ုံ ့် သ
ုံ ည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား သလမ်မ
် ပ၏၊ သင်သည် အတတ်၏
့် ည်။ ဟုံတခ

အ မင်မျ ျားြုံ တွယြ
် ြ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အြေျြ်ြုံ ပယ်ြေျပါြ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ငင်ျားပယ်ပါြ၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရရှဘဲ လြ်ြေျည်ျားသြ်သြ်
ြစ်ခနလမ်မ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင် ြေင်ျားအ ပစ်ရသည်
ှ
ဟုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ခကြည ြေရလမ်မ
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ြျြုျားန္နွ ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူတသည်
ုံ ့်
့် ည်။ သမမ တရ ျားြုံ န ြေန္င
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်- အနန္တတန်ြေျားုံ ရှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န မခတ ်ခအ ြ်တင
ွ ်
အြျြုျားဝင်လမ်မ
ုံ ့်
သ ၍ မျ ျားပပီျား သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့်် သမမ တရ ျားမျ ျားအ ပင်
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
စစ်မှနခ
် သ အသြ်ြုံ ရရှရင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ လမ်ျား ပမှုြုံ လြ်ြေန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတတ်ြ လူတုံ လ
ုံ ုံ ့်
့် ည်- “ထသ
့် ုံျားဝ မ မင်ြူျားကြသည့်် ရူ ပါရုံ ြုံလည်ျား ရှု မင်ကြရလမ်မ
ငါန္ှငစ
့်် ြ ျားခ ပ ၍ အသ မည်ခသ သူြုံ မင် ြေင်ျားင ှ ငါသည် လှညက့်် ြည့်လ
် ျှင၊် ခရမီျားြေြ
ွ ်
ြေုံနစ်လုံျားြ၎
ုံ င်ျား၊ ထမ
ုံ ီျားြေြ
ွ ် ြေုံနစ်လုံျား အလယ်၌ လူသ ျားခတ ်န္င
ှ တ
့်် ူခသ သူတစ်ဦျားြ၎
ုံ င်ျား မင်၏။
ထသ
ုံ သ
ူ ည် ခ ြေသတ
ုံ ့် င
ုံ ခ
် အ င် ဝတ် ြေြုလျြ် ရင်ခတ ်၌ ခရြေါျားပန်ျားြုံ စည်ျားလျြ် ြစ်၏။ ခြေါင်ျားခတ ်န္င
ှ ့််
ဆပင်ခတ ်သည် ြြူခသ သျားုံ ခများြဲသ
့် ၎င်
ုံ ့် ျား၊ မုံဃျား် ပွငြ
့်် သ
ဲ့် ုံ ၎င်
့် ျား ြြူ၏။ မျြ်စခတ ်သည်လည်ျား
မီျားလျှြဲသ
့် ုံ ြစ်
ှ ့်် တူ၏။
့် ၏။ ခ ြေခတ ်သည်လည်ျား မီျား၌ ြေျွတ်ပပီျားခသ ခကြျားဝါစစ်န္င
အသခတ ်သည်လည်ျား သမုံဒရ
ဒ သြဲသ
့် ုံ ြစ်
့် ၏။ လြ်ျ လြ်ခတ ် သည်လည်ျား
ကြယ်ြေန
ုံ စ်လုံျားြြ
ုံ ုံင၏
် ။ ြေတွငျား် ခတ ်ထြ
ဲ လည်ျား ထြ်ခသ သန်လျြ်ထြ
ွ ်၏။ မျြ်န္ ှ ခတ ်သည်
အရှန်တန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ထွနျား် ခတ ြ်ခသ ခနြဲသ
့် ုံ ြစ်
့် ၏။” (ဗျ ဒတ်ြျမ်ျား ၁:၁၂-၁၆) ဤရူ ပါရုံ သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား တစ်ရပ်လုံျား၏ ခြ ် ပြေျြ် ြစ်ပပီျား သူ၏စတ်သခဘ ထ ျား တစ်ရပ်လုံျား
ခြ ် ပ ြေင်ျားသည် သူ၏ လြ်ရအြေျ
ှ
န် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားထဲြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏ ခြ ် ပြေျြ်လည်ျား
ြစ်သည်။ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား တစ်ပတ
ုံ စ်ပင်ထတ
ဲ ွင ် လူသ ျားသည်
ခယ ဟန်ခတွျို့ မင်ြေခ
ဲ့် သ လူသ ျားမျြ်န္ ှ ၏ တြျခသ သရုံပ်ခြ ်ြေျြ်တစ်ြေုံ ြစ်သည့်် လူသ ျား၏
စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ သူ၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေသူအ ျားလုံျားအ ျား
မင်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရင်ျား၊ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် သူ၏ ပင်ြုံစတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပခလသည်။
့်
(ဟုံတခ
် ပ၏၊ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ လြ်မြေခသ
သူမျ ျားအြုံ ့် မင်၍ရန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့်
့် ည် မဟုံတ်ခပ။) ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ အစစ်ြုံ လူတ၏
ဘ သ စြ ျားြုံ သျားုံ လျြ် အ ပည့်အ
် ဝ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျားခ ပ ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ ခ
် ပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမ၏ မျြ်န္ ှ အစစ်ြုံ လူတထ
ုံ ့် ပသရန် သူ၏ ပင်ြုံစတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ခြ ် ပသည့်် နည်ျားလမ်ျားအ ျား အသျားုံ ပြုခလသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ကြီျား မတ်လွနျား် ပပီျား
လူဘ သ စြ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် အ ပည့်အ
် ဝ ရှငျား် လင်ျားခ ပ ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူ၏

ပင်ြုံစတ်သခဘ ထ ျားြုံ န ျားလည်ပပီျားခသ သူအ ျားလုံျားသည် လူသ ျား၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ
မင်ခတွျို့ ပပီျား ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ လူသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏
အဆငအ
့်် သီျားသီျားြုံ ခတွျို့ ကြြုပပီျားသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နြ်၊ မီျားြေြ
ွ ်မျ ျားအလယ် လူသ ျားဟုံ ခ ပ သည့်အ
် ြေျန်
ခယ ဟန်၏ စြ ျားမျ ျား၏ စစ်မှနခ
် သ အဓပပ ယ်ြုံ သခပလမ်မ
ှ ့်် ဆပင်ခတ ်သည်
့် ည်- “ခြေါင်ျားခတ ်န္င
ြြူခသ သျားုံ ခများြဲသ
့် ၎င်
ုံ ့် ျား၊ မဃ
ုံ ျား် ပွငြ
့်် သ
ဲ့် ၎င်
ုံ ့် ျား ြြူ၏။ မျြ်စခတ ်သည်လည်ျား မီျားလျှြဲသ
့် ုံ ြစ်
့် ၏။
ခ ြေခတ ်သည်လည်ျား မီျား၌ ြေျွတပ် ပီျားခသ ခကြျားဝါစစ်န္င
ှ ့်် တူ၏။ အသခတ ်သည်လည်ျား
သမုံဒရ
ဒ သြဲသ
့် ုံ ြစ်
ုံ စ်လုံျားြြ
ုံ ုံင၏
် ။
့် ၏။ လြ်ျ လြ်ခတ ် သည်လည်ျား ကြယ်ြေန
ြေတွငျား် ခတ ်ထြ
ဲ လည်ျား ထြ်ခသ သန်လျြ်ထြ
ွ ်၏။ မျြ်န္ ှ ခတ ်သည် အရှန်တန်ြေျားုံ န္ှင ့််
ထွနျား် ခတ ြ်ခသ ခနြဲသ
့် ုံ ြစ်
ုံ ြေျန်တွင၊် မျ ျားစွ ခ ပ ဆပုံ ပီျား ြစ်ခသ
့် ၏။” ထအ
ဤသ မန်လဇ
ူ ့် တသည် သသသ သ ဒုံတယ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ြုံ သသယြင်ျားစွ
သင်သလမ်မ
် ြယ်
့် ည်။ ထုံ ပင်
့် ၊ သင်မည်မျှ ခြ င်ျားြေျီျားြေစ ျားရသည်ြုံ အမှနတ
သင်ြေစ ျားရလမ်မ
ုံ ်ြယ
ုံ ် ြအခြ င်ျားဆျားုံ ြစ်သည်ဟုံ ြေစ ျားရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား မမြယ
့် ည်။
ဤခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြုံ လြ်ြေရန် သင် လုံလ ျားလျြ် မရှသခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

ဘုရ ားသခင်၏ တ ေါ်ထန
ွ ်ားခခင်ားသည် တခတ်သစ်တစ်တခတ်ကု အစခ ြုခ၏
ို့
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြ အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်လ ခနပပီ
့်
ြစ်သည်။ ထုံ ပင်
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွသမ
ူ ျ ျားအ ျားလုံျားအတွြ် န္င
ုံ င
် ခတ ်၏
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
တြေါျားသည်လည်ျား ြွငထ
့်် ျားန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ ြေျစ်ခသ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ တ၊ုံ ့် သင်တုံ မည်
သည့်အ
် ရ ြုံ
့်
ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနကြသနည်ျား။ မည်သည့်အ
် ရ ြုံ ရှ ခြွခနကြသနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ
သင်တခစ
ုံ ့် ငခ
့်် မျှ ်ခနသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ သင်တုံ ရှ
့် ခြွခနကြသခလ ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ရ
် န် လူမျ ျား အလွနပ
် င်ခတ ငတ
့်် ကြသည်တြ ျား။ ထုံ ပင်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ခတွျို့ရန်မှ လည်ျား အလွနပ
် င် ြေြ်ြေလ
ဲ ှသည်တြ ျား။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြေတ်၊
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ခလ ြမှ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည့်ခ
် နရြ်
ုံ ြ
် ုံအတွ
ြ်
့် ြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုန္င
့်
မည်သည့်အ
် ရ ြုံ ငါတုံ လုံ
် န်
့် ပ်ခဆ င်ရမည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ အမီလုံြရ
ငါတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မည်သုံ လုံ
ွ ျား် ရန် ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနသည့််
့် ပ်ခဆ င်ရမည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
သူမျ ျားအ ျားလုံျား ဤခများြေွနျား် မျ ျားန္ှင ့်် ရင်ဆင
ုံ က် ြရသည်။ သင်တုံ အ
ွ ျား် မျ ျားြုံ
့် ျားလုံျားလည်ျား ဤခများြေန

တစ်ြေါထြ်မြ စဉ်ျားစ ျားြူျား ကြသည်။ သခသ
ုံ ့်
် မည်သည့်ရ
် လဒ်ြုံ ရရှကြသနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
မည်သည်အ
့် ရပ်၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် သနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျား မည်သည့်ခ
် နရ ၌ ရှသနည်ျား။ သင်တ၌
ုံ ့်
အခ ြရှပပီခလ ။ လူခတ ်ခတ ်မျ ျားမျ ျားြ “ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူခန
့် ြ်လုံြ်ခသ သူ အ ျားလုံျားအကြ ျား၌
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ပပီျား ြုံယခ
် တ ်၏ ခ ြေရ မျ ျားသည်လည်ျား ြျွန္ပ
်ုံ ်တအကြ
ုံ ့်
ျား၌ ရှသည်၊ ထမ
ုံ ျှပင်
ရုံ ျားစင်ျားလှသည်။” ဟုံ ခ ြကြမည် ြစ်သည်။ မည်သမ
ူ ဆုံ ပခ
ုံ သြ ျားြျ စြ ျားလုံျားမျ ျားပါသည့််
အခ ြမျြုျားြုံ ခပျားန္င
ုံ ပ
် ါသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
သူ၏ခ ြေရ မျ ျားဟုံဆရ
ုံ ၌ အဘယ်အရ အ ျား ဆလ
ုံ ုံသည်ြုံ သင်တန
ုံ ့် ျားလည်ကြသခလ ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားဟူသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏အလုံပ်ြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျလုံပ်ရန်အတွြ် ခလ ြသုံ ဆ
ုံ ်ခရ ြ်လ ြေင်ျားြုံ ရည်ညန်ျားသည်။
့် ြ
ခြေတ်တစ်ခြေတ်ြုံ အစ ပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် ခြေတ်တစ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သည်အ
့် မှုတြ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
သူ၏ြယ
ုံ ပ
် ုံငလ
် ြခဏ န္ှင ့်် စတ်သခဘ ထ ျား၊ ထုံ ပင်
ှ ့်် လူသ ျားမျ ျားထဲသုံ ့်
့် သူနည်
့် ျားသူဟန်
့် န္င
သူဆင်ျားကြလ သည်။ ဤခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားမျြုျားသည် အြေမ်ျားအန ျားအသွင ် တစ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါ။ ယင်ျားမှ
သခြဂတတစ်ြေလ
ုံ ည်ျားမဟုံတ၊် ပခ
ုံ ဆ င်မှု တစ်ြေုံ၊ အက့် သြွယတ
် စ်ြေ၊ုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေမ်ျားန ျားသည့််
မင်ြွငျား် တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် ဘ သ ခရျား ြစ်စဉ်မျြုျား သ ၍ပင် မဟုံတခ
် ပ။ ၎င်ျားသည်
စစ်မှနသ
် ည့်် အြေျြ်အလြ် တစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား ြင
ုံ တ
် ွယတ
် ထ
ုံ ့် န္င
ုံ ခ
် သ ၊ မည်သမ
ူ ဆုံ မင်န္င
ုံ ခ
် သ အရ
ြစ်သည်။ ဤခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားမျြုျားသည် ဟန်ခဆ င် လုံပ် ပ ြေင်ျားအလငှ
ုံ ့် မဟုံတခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခရတလ
ုံ ုံပ်ခဆ င်မအ
ှု လငှ
ုံ ့် မဟုံတခ
် ပ၊ စင်စစ်အ ျား ြင့်် သူ၏စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်အတွငျား် ရှ
အလုံပ်အဆင့်် တစ်ဆင်အ
ုံ ့် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည်
့် လငှ
အပမဲအဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပင် သူ၏စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်န္ှငလ
့်် ည်ျား ဆြ်စပ်မအ
ှု ြေျြုျို့ အပမဲရသည်
ှ
။
ဤခနရ ၌ခ ပ သည့်် “ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား” ဆသ
ုံ ည်မှ လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် လမ်ျား ပ၊ ဦျားခဆ င်ပပီျား
ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားသည့်် “ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား” န္ှင ့်် လုံျားဝမတူပါ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမြုံယမ
် မ
ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် အကြမ်တင
ုံ ျား် ၌ ကြီျား မတ်ခသ သူအလုံ
ပ်၏ အဆငတ
့်် စ်ဆငြ
့်် ုံ လုံပ်ခဆ င်
့်
ခလ့်ရသည်
ှ
။ ထအ
ုံ လုံပ်သည် အ ြေ ျားမည်သည်ခ
့် ြေတ်၏ အလုံပ်န္င
ှ မ
့်် ဆုံ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည်။
လူသ ျားအခန ြင့်် မစဉ်ျားစ ျားတတ်သည်အ
့် လုံပ်၊ မည်သည်အ
့် ြေါြမျှ မကြြုခတွျို့ ြူျားခသ
အလုံပ် ြစ်သည်။ ၎င်ျားသည် ခြေတ်ခဟ င်ျားြုံ အဆျားုံ သတ်ပပီျား ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ြုံ အစ ပြုခသ
အလုံပ် ြစ်သည်၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် အသစ်ခသ အလုံပ်ပစ
ုံ တစ်ြေ၊ုံ သ ၍ခြ င်ျားခသ
အလုံပ်ပစ
ုံ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားမျ ျားြုံ အသစ်ခသ ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ပ
ုံ ့်
င်ခပျားသည့််
့် ခဆ
အလုံပ်လည်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားမှ ထသ
ုံ ခဘ ြုံခဆ င်သည်။

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားမှ အဘယ်အရ အ ျား ဆလ
ုံ ုံသည်ြုံ
သင်တန
ုံ ့် ျားလည်သွ ျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ
သင်တမည်
ုံ ့် သရှ
ုံ ့် ခြွသင်သ
ွ ျား် မှ ခ ြရှငျား် ရန် မြေြ်ပါ။ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ
့် နည်ျား။ ဤခများြေန
ခနရ တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ ခတွျို့ရမည် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခ ြြ ရုံ ျားစင်ျားသည်ဟုံ
ထင်ရသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လုံပ်ခဆ င်ြရန်
ုံ ့် လွယလ
် ှသည်ြ ျား မဟုံတ်ခြေျ၊ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူြ
် ရပ်၌ ထုံတ်ခြ ်လုံခကြ င်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ုံယ်သူ မည်သည့်အ
မည်သည့်အ
် ရပ်၌ သူထတ
ုံ ်ခြ ် သငခ
့်် ကြ င်ျားြုံ သရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
ုံ ်သူ
့် ယ
မည်သည်အ
့် ရပ်၌ ထုံတ်ခြ ်သည်ြုံပင် မသကြခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ အြေျြုျို့ြလည်ျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ် အမှု ပြုခသ ခနရ တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်ဟုံ စတ်ြူျားခပါြ်ရ
ယုံကြည်ကြသည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဝည ဉ်ခရျားရ ၌ ထင်ရှ ျားခသ ပုံင်္ြုလ်
္ မျ ျား ရှသည့်ခ
် နရ တုံငျား် ၌
ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်ဟုံ ယုံကြည်ကြသည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ လူသမျ ျားခသ
လူမျ ျားရသည့်
ှ
ခ
် နရ တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်ဟုံ ယုံကြည်ကြသည်။ လတ်တခလ တွငမ
် ူ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ယုံကြည်မှုမျ ျားသည် မှနသ
် ခလ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မှ ျားသခလ ဟူသည့်် အြေျြ်ြုံ
အသ ထ ျားကြဦျားစ။ုံ ့် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခများြေွနျား် ြုံ ခ ြရှငျား် ရန် အတွြ် ပထမဦျားဆျားုံ အခနန္ှင ့်် ငါတ၌
ုံ ့်
ရှငျား် လင်ျားခသ ရည်ရွယ်ြေျြ် ရှရခပမည်၊ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ရှ ခြွခနကြ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ဝည ဉ်ခရျားရ ၌ ထင်ရှ ျားခသ ပုံင်္ြုလ်
္ မျ ျားြုံ ငါတရှ
ုံ ့် ခြွခန ြေင်ျား မဟုံတ၊်
ထင်ရှ ျားခြျ ်ကြ ျားခသ ပုံင်္ြုလ်
္ မျ ျား၏ ခန ြ်သုံ လ
် နကြ ြေင်ျား သ ၍ပင် မဟုံတပ
် ါ၊ ငါတသည်
ုံ ့်
့် ုံြခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားခန ြ်သုံ လ
ုံ ့်
့် ုံြ်ခနကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအခကြ င်ျားခကြ င်၊့် ငါတသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ရှ ခြွခနကြသည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ငါတရှ
ုံ ့် ခြွအပ်သည်၊ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင် မန်ကြ
့် ျားသည့်် အသစ်ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားရှခသ မည်သည့်် ခနရ ၌မဆုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျား ရှခသ မည်သည်ခ
့် နရ ၌မဆလ
ုံ ည်ျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျား ရှခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ ် ပြေျြ်ရခသ
ှ
ခနရ တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ခပေါ်ထန
ွ ျား် ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ခနရ တုံငျား် ၌ လမ်ျားြေရီျား၊
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသြ်တုံ တည်
ရသည်
ှ
။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ရှ ခသ အြေါ၌
့်
“ဘုံရ ျားသြေင်သည် လမ်ျားြေရီျား ြစ်၏။ သမမ တရ ျားလည်ျား ြစ်၏။ အသြ်လည်ျား ြစ်၏။” ဟူသည့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်တုံ လျစ်
လျြူရှု ြေကဲ့် ြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
့်
သမမ တရ ျားြုံ ရရှခသ အြေါ၌ ပင်လျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ သူတရှ
ုံ ့် ခတွျို့ ပပီဟုံ

မယကုံ ြည်ကြသည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သ ၍ပင် အသအမှတ် မ ပြုကြခပ။
အလွနပ
် င် စျားုံ ရမ်ြွယခ
် ြ င်ျားလှခသ အမှ ျားခပတြ ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည် လူတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်စပ်ြုံြ်ညမ
ီ ှု မရှန္င
ုံ ပ
် ါ၊ လူသ ျား၏ ခစြေုံငျား် ြေျြ်ခကြ င့်် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည့််
ဘုံရ ျားသြေင် လုံျားဝမဟုံတပ
် ါ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမ၏အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခသ အြေါ၌၊ မမြုံယပ
် င
ုံ ်
ခရွ ျားြေျယ်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် မမြယ
ုံ ်ပင
ုံ အ
် စီအစဉ်မျ ျားြုံ ြေျမှတ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၌ မမြုံယပ
် င
ုံ ်
ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် မမြယ
ုံ ်ပင
ုံ ် နည်ျားစနစ်မျ ျား ရှသည်။ မည်သည်အ
့် လုံပ်ြုံ သူလုံပ်သည် ြစ်ခစ၊
လူန္င
ှ တ
့်် င
ုံ ပ
် င်ြုံ သ
ုံ ့် တ် လူထ
ုံအပ်ခပ၊ အခယ ြ်စီတုံငျား် ြုံ
့် မဟုံ
့် မှ အကြဉ ဏ်ခတ င်ျားြုံ မလ
့်
သူ၏အလုံပ်အခကြ င်ျား အသခပျားြလည်
ုံ ့်
ျား သ ၍ပင် မလုံအပ်ခပ။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျား ြစ်သည်အ
့် ပင် လူတင
ုံ ျား် အသအမှတ် ပြုသငသ
့်် ည့်် အြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ မင်
် ုံလျှင၊်
့် ခတွျို့လုံလျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်သုံ လ
့် ုံြလ
ခရှျားဦျားစွ သင်တ၏
ုံ ့် ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျားြုံ စွနပ
် ့် စ်ရမည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သင်၏ြယ
ုံ ်ပင
ုံ အ
် ြန်အသတ်
ထတ
ဲ င
ွ ် ခဘ င်ြေတ် ထ ျားရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျားအတွငျား်
့်
ြန်သတ်
ထ ျားရန်တြ
ုံ ့် ုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဟုံအရ လုံပ်၊ သည်အရ လုံပ်ဟုံပင်
့်
မခတ င်ျားဆရ
ုံ ခပ။ ထအ
ုံ စ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ သင်တုံ မည်
သရှ
ုံ ့် ခြွရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ မည်သုံ လြ်
ြေရမည်၊ ထုံ ပင်
့်
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသစ်ခသ အလုံပ်ြုံ မည်သုံ ့်
န ြေရမည်တြ
ုံ ့် ုံ ခများသင်သ
့် ရ ြစ်သည်။ လူသည်
့် ည်၊ ဤသည်မှ လူတုံ လုံ
့် ည်အ
့် ပ်ခဆ င်သင်သ
သမမ တရ ျား မဟုံတသ
် ည့်အ
် ပင် သမမ တရ ျားြုံလည်ျား မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် သူအခန
ြင့်် ရှ ခြွြ
့်
လြ်ြေပပီျား န ြေသင်ခ
့် ပသည်။
သင်သည် အခမရြန်လူမျြုျား ြစ်သည် ြစ်ခစ၊ ပဗတသျှလူမျြုျား ြစ်သည် ြစ်ခစ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အ ြေ ျားမည်သည့်လ
် ူမျြုျားပင် ြစ်ခနပါခစ၊ သင်၏ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ူမျြုျား အြနအ
် ့် သတ်ခဘ င်ထြ
ဲ
ထွြလ
်
သငသ
့်် ည်၊ သင်၏အတတြုံယြ
် ုံ ခြျ ်လွနလ
် ျြ် ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျား၏
ရှု ခထ င်မ
ှ န၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်ြုံ ရှု မင်သငသ
့်် ည်။ ဤနည်ျား ြင့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ခ
ခ ြေရ မျ ျားအခပေါ် ြန်သတ်
ြေျြ်မျ ျား မထ ျားလမ်မ
၌
့်
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသုံ ြစ်
့်
့် ရ ြေင်ျားမှ ယခနခြေတ်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် တစ်စုံတစ်ရ ခသ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် တစ်စတ
ုံ စ်ရ ခသ လူမျြုျားအကြ ျား၌
ခပေါ်ထန
ွ ျား် လ မည်ြုံ မျ ျားစွ ခသ လူတြ
ုံ ့် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင် မင်ကြခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်၏ အခရျားပါမှုသည် အလွနပ
် င် ခလျားနြ်လှသည်တြ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည်လည်ျား အလွနပ
် င် အခရျားပါလှသည် တြ ျား။ လူ၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််

အခတွျားအခြေေါ်တုံ ြင
ုံ ့် ုံ မည်သလျှ
ုံ ့် င ် အြဲ ြတ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ့်် ၎င်ျားတြ
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွရန်အလငှ
ုံ ့် သင်အ
ုံ ့် တ် မမမျြုျားန္ယ
ွ ်စုံ၏
့် ခန ြင့်် မမ၏လူမျြုျား သမဟုံ
အယူအဆမျ ျားမှ ထျားုံ ခြ ြ်ထြ
ွ သ
် ငသ
့်် ည်ဟုံ ငါခ ပ သည်။ ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင်သ
သင်သည်
့်
သင်အ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ယူအဆမျ ျား၏ ခဘ င်ြေတ် ြေင်ျားြုံ မြေရဘဲ ရှလမ်မ
့် ည်၊ ထသ
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ကြြုဆြ
ုံ ရန်
ုံ ့် သင်သည် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီလမ်မ
ုံ ့် တပ
် ါြ သင်သည်
့် ည်။ သမဟုံ
ထ ဝရအခမှ င်ထထ
ုံ ၌
ဲ ြျန်ရစ်ခနမည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခထ ြ်ြေ ြေင်ျားြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ
ရရှမည် မဟုံတ်ခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ ဘုံရ ျား ြစ်သည်။ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် ၊
လူမျြုျားတစ်မျြုျားြသ သီျားသန်ပ့် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားအ ြစ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူြ
့် ုံယ်သူ မသတ်မှတ်ထ ျားဘ၊ဲ
မည်သည့်ပ
် စ
ုံ ၊ မည်သည့်တ
် ုံငျား် န္င
ုံ င
် ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့်လ
် ူမျြုျားမျှ၏ ခဘ င်ြေတ် ြေင်ျားြုံ မြေဘဲ၊
သူကြစည်ထ ျားသည်အ
့် တုံငျား် အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခနသည်။ သင်အ
ုံ စ
ုံ ြုံ တစ်ြေါမျှ
့် ခန ြင့်် ထပ
စတ်မြူျားမြေဲြ
ုံ သ
် ည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထပ
ုံ စ
ုံ န္ှငပ
့်် တ်သြ်ခသ
့် ူျား ြေင်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
သငသ
့်် ခဘ ထ ျားသည် ငင်ျားဆန်ခသ သခဘ ထ ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ် န္င
ုံ သ
် ည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် မမြုံယမ
် မ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသည့်် အရပ် ြစ်ခသ တုံငျား် န္င
ုံ င
် န္ှင ့်် လူမျြုျားတသည်
ုံ ့်
တုံြတ
် ုံြ် ဆင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် င် လူအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ြေွဲ ြေ ျားဆြ်ဆမှု ြေခနရပပီျား ြမဘ ခပေါ်၌
ခြေတ်ခန ြ်အြျန်ဆျားုံ ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှသည်။
သူ၏ ကြီျား မတ်ခသ တန်ြေျားုံ ၊ သူ၏ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ျားတည်ျား ြစ်သည့်် လူတစ်စုံြုံ အမှနရ
် ရှြေဲသ
ှု ျ ျားန္ှင ့််
့် ည်၊ အမျြုျားမျြုျားခသ စမ်ျားသပ်မမ
ဒုံြခဆင်ျားရဲမျ ျား၊ အမျြုျားမျြုျားခသ န္ှပ်စြ်မှုမျ ျားြုံ ကြ့်ကြ့်ြေပပီျား သူခန
ျားုံ တင
ုံ ် လုံြန္
် င
ုံ သ
် ည့််
့် ြ်သုံ အဆ
့်
သူသမ်ျားပုံြ်ထ ျားခသ လူစုံ ြစ်သည့်် စလ
ုံ င်ခအ င် သူ ပြုလုံခသ လူတစ်စုံြုံ အမှနပ
် င် သူရရှြေဲသ
့် ည်။
မည်သည်ပ
့် စ
ုံ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် တုံငျား် န္င
ုံ င
် ၏ ြနသ
် ့် တ် ြေင်ျားမျ ျား မရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ခ
ွ ျား် ြေင်ျား၏
့် ပေါ်ထန
ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ သူကြစည်ထ ျားသည့်် အတင
ုံ ျား် အလုံပ်ြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ြ
် ုံ ြစ်
့် သည်။
ဤသည်မှ ယုံဒ ပည်၌ ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူြေခ
ဲ့် သ အြေါြ ြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ြစ်သည်၊ ထအ
ုံ ြေါြ
သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရ တွင ် ြ ျားတင
ုံ တ
် င်ြေရ ြေင်ျား အမှုြုံ
စလ
ုံ င်ခစြုံ ့် ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် ထသ
ုံ ုံ ပြုရန်
မှ
့်
မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသည်၊ ထုံ ပင်
် ုံ
့် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူဇ့် တြေယူပပီျား သြေင်ခယရှု ၏အသွငြ
ခဆ င်ယူရန်မှ မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင်ြေကဲ့် ြသည်။ သူတ၏
ုံ ့် “မ ြစ်န္င
ုံ ”် ဟူသည်အ
့် ြေျြ်မှ သူတအခန
ုံ ့်
ြင့််

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျြ ဆနြ
် ့် ျင်ြေကဲ့် ြ ြေင်ျား၏ အခ ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်လ ြေဲပ့် ပီျား
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ဣသခရလန္င
ုံ င
် ပျြ်စီျား ြေင်ျားသုံ ဦျားတည်
သွ ျားခစြေဲသ
၌လည်ျား
့် ည်။ ယခနခြေတ်
့်
့်
မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
အလ ျားတူ အမှ ျားမျြုျားြုံ ြျြူျားလွနြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် မည့်အ
် ြေျန်
နီျားပပီ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ အစွမ်ျားြန
ုံ ် ခကြည ကြခသ ်လည်ျား၊ တစ်ြေျန်တည်ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျကြသည်။ သူတ၏
ုံ ့် “မ ြစ်န္င
ုံ ”် ဟူသည်အ
့် ြေျြ်ြ
သူတစ
ုံ ့် တ်ြူျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား၏ အြန်အသတ်
မျ ျားအတွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ထပ်မ၍
့်
ခဘ င်ြေတ်ထ ျားကြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င်ပ
့် င် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အမှတ်မထင်
ခတွျို့ ကြြုသွ ျားပပီျားသည်ခ
့် န ြ် ရုံနကြမ်
် ့်
ျားြျယ်ခလ င်စွ န္ှင ့်် အခတ မသတ် ရယ်ခမ တတ်ကြခသ
လူမျ ျားစွ ြုံ ငါခတွျို့ ြူျားြေဲပ့် ပီ။ သခသ
ုံ ့်
် ထရ
ုံ ယ်ခမ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျပပီျား
ခစ ်ြ ျားြေဲက့် ြသည့်် င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျား၏ လုံပ်ရပ်န္င
ှ ့်် ဘ မျှမ ြေ ျားန ျားပါ။ သမမ တရ ျား၏ မျြ်ခမှ ြ်၌
သင်တသည်
ုံ ့်
ရုံ ခသခလျား မတ် ြေင်ျား မရှကြခပ၊ ထထြ်
ုံ ့်
မြ သင်တ၏သခဘ
ုံ ့်
ထ ျားမှ လည်ျား
သမမ တရ ျားြုံ ခတ ငတ
့်် သည့်် သခဘ ထ ျားမျြုျား သ ၍ပင် မဟုံတ်ခပ။ သင်တသည်
ုံ ့်
မစဉ်ျားစ ျား
မဆင် ြေင်ဘဲ ခလ့်လ ရုံ သြ်သြ် ခလ့်လ ကြပပီျား အပူအပင်အခကြ င်အ
့်် နကြသည်။
့် ကြမရှ ခစ ငခ
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ခလ့်လ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခစ ငခ
့်် မျှ ် ြေင်ျားမှ သင်အ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
့် ခန ြင့်် အဘယ်အရ ြုံ ရန္င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လမ်ျား ပ ြေင်ျားြုံ သင်ရရှ ြေင်ျား ြစ်မည်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ သင်ပုံငျား် ြေ ျားမသန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ြုံယတ
် ုံင ်
့်
မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ြ
် ုံအတွ
ြ် သင်သည် မည်သည်န
့် ည်ျား ြင့်် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီမည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ခနရ တုံငျား် သည် သမမ တရ ျားခြ ် ပ ြေင်ျားြေရခသ ခနရ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အသ
ရှမည် ြစ်ခသ ခနရ ြစ်သည်။ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြုံ
ကြ ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား ထသ
ြယ
ုံ တ
် င
ုံ ် မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ြ
် ုံအတွ
ြ် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီသမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ျားြုံ
့်
ခဘျားြယ်ထ ျားခလ ။့် တတ်တတ်ခနြ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခသခသြေျ ြေျ ြတ်ခလ ။့်
သင်အ
့်် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ြ
့် ခန ြင့်် သမမ တရ ျားြုံ ခတ ငတ
့် ုံ ဉ ဏ်အလင်ျား
ခပျားလမ်မ
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်န ျားလည်လမ်မ
ုံ ”်
့် ည် ြစ်ပပီျား သူ၏အလုံန္င
့် ည်။ “မ ြစ်န္င
ဟူသည့်် သငအ
့်် မင်မျ ျားြုံ ခဘျားြယ်ထ ျားခလ ။့် လူမျ ျားအခန ြင့်် တစ်စတ
ုံ စ်ြေြ
ုံ ုံ မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ
ယုံကြည်ခလခလ၊ ယင်ျားမှ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေ မျ ျားခလခလ ြစ်သည်။ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဉ ဏ်ပည သည် ခြ င်ျားြင်ထြ် မ ျားမ ျားစွငစ
့်် င
ွ ့်် မငမ
့်် ျားခပ၏၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အကြအစည်မျ ျားသည်လည်ျား လူ၏ အကြအစည်မျ ျားထြ် သ ၍ မငမ
့်် ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏

အလုံပ်သည် လူအခတွ
ျားအခြေေါ်န္င
ှ ့်် အယူအဆတ၏
ုံ ့် အြန်အသတ်
မျ ျားြုံ သ လွနခ
် သ ခကြ င့််
့်
့်
ြစ်သည်။ တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံသည် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင်ရခလခလ၊ ယင်ျား၌ ရှ ခြွန္င
ုံ သ
် ည့်် သမမ တရ ျား
သ ၍မျ ျားခလခလ ြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ြေသ
ုံ ည် လူတ၏
ုံ ့် အယူအဆန္ှင ့်် စတ်ြျားူ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားထြ်
ခြျ ်လွနခ
် သ အရ ြစ်ခလခလ၊ ယင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံဆန္ဒ သ ၍ပါခလခလ ြစ်သည်။
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် မည်သည့်ခ
် နရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူြ
် ူ ထုံတ်ခြ ်သည် ြစ်ခစ
့် ုံယသ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ပင် ြစ်သည်။ ထုံ ပင်
ွ ျား် သည့်် နည်ျားဟန် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
တည်ခနရ ခကြ င ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရမှ ဘယ်ခသ အြေါမျှ ခ ပ င်ျားလဲမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခ ြေရ မျ ျား မည်သည့်ခ
် နရ ၌ ရှသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှပါ၊
ထုံ ပင်
် နရ ၌ ရှသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျား မည်သည့်ခ
လူသ ျားအ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊ ယင်ျားအြေျြ်မှ သြေင်ခယရှု သည် ဣသခရလလူမျြုျားတ၏
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသ မဟုံတဘ
် ဲ အ ရှ၊ ဥခရ ပန္ှင ့်် အခမရြတြ
ုံ ်ရှ လူအ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျား ြစ်သည်သ မြ၊
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၌ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားပင် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ငါတုံ ့်
ရှ ခြွကြပါစ။ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သူ၏မန်မမြ်
ြေင်ျားမျ ျားထဲတွင ် ရှ ခြွကြပါစ။ုံ ့် ထုံ ပင်
့်
့်
သူ၏ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ အမီလုံြက် ြပါစ။ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လမ်ျားြေရီျား ြစ်သည်၊ သမမ တရ ျားလည်ျား
ြစ်သည်၊ အသြ်လည်ျား ြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
တစ်ပပြုင်တည်ျား တည်ရကြသည်
ှ
၊ သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ခ ြေရ မျ ျားသည်လည်ျား လူသ ျားမျ ျားအြုံ ့်
အစဉ် လမ်ျားြွငခ
့်် ပျားထ ျားသည်။ ြေျစ်ခသ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ တ၊ုံ ့် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထဲ၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ မင်
ုံ မ
် ည်ဟုံ ငါခမျှ ်လငသ
့်် ည်၊ ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
့် န္င
သင်တခရှ
ုံ ့် ျို့တုံျားလျြ် လှမ်ျားသွ ျားသည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျား ခန ြ်သုံ စတင်
ခလျှ ြ်လှမ်ျားပပီျား
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနကြသူမျ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင် ပင်ဆင်ခပျားထ ျားသည့််
လှပခသ ခြ င်ျားြင်သစ်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားသစ်ဆသ
ီ ုံ ဝင်
့်် ည်။
့် ည်ဟုံ ငါခမျှ ်လငသ
့် ခရ ြ်ကြ လမ်မ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

ဘုရ ားသခင်၏ တရ ားစီရင်မှုနင
ှ ်ို့ ခ စ်တင်ဆားု ံ မမှု၌ ဘုရ ားသခင်၏
တ ေါ်ထန
ွ ်ားခခင်ားကု ရှု ခမင်ခခင်ား
သြေင်ခယရှု ြေရစ်ခတ ်ခန ြ်သုံ လ
် ည့်် သန်ျားရ ခပါင်ျားမျ ျားစွ ခသ အ ြေ ျားသူမျ ျားြဲသ
့် ပင်
ုံ ့်
့် ုံြသ
ငါတသည်
ုံ ့်
ြျမ်ျားစ ၏ ပညတ်တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ပညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လုံြန
် ကြသည်၊

သြေင်ခယရှု ြေရစ်ခတ ်၏ မျ ျား ပ ျား ပည့်လ
် ျှခသ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ြေစ ျားကြသည်၊ ပပီျားလျှင ် အတူတြွ
စုံခဝျားကြသည်၊ ဆုံခတ င်ျားကြသည်၊ ြေျီျားမမ
ွ ်ျားကြပပီျား သြေင်ခယရှု ြေရစ်ခတ ်၏န မ၌ အခစြေကြသည်ပပီျားလျှင ် ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ ငါတသည်
ုံ ့်
သြေင၏
့်် ခစ ငခ
့်် ရှ ြ်မန္
ှု င
ှ ့်် ြွယ်ြ မှုခအ ြ်၌
လုံပ်ခဆ င်ကြသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
မကြ ြေဏ အ ျားနည်ျားတတ်ကြပပီျား မကြ ြေဏလည်ျား
ြေွနအ
် ျားရတတ်
ှ
ကြသည်။ ငါတ၏
ုံ ့် လုံပ်ရပ်မျ ျား အ ျားလုံျားသည် သြေင်၏ သွနသ
် င်ြေျြ်မျ ျား
န္ှငအ
့်် ညီ ြစ်သည်ဟုံ ငါတုံ ယ
ုံ ့်
ခြ င်ျားြင်ဘ၌
ုံ ရှခသ
့် ုံကြည်ကြသည်။ သုံ ြစ်
့် လျှင ် ငါတသည်
အြ၏အလြ
ုံ ုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်၌ ရှကြသည်ဟုံ မမတြ
ုံ ့် ုံယမ
် မ
ယုံကြည်ခနကြသည်မှ သသ ထင်ရှ ျားခပသည်။ သြေင်ခယရှု ၏ ပန်ကြလ ြေင်ျား၊ သူ၏
ဘုံနျား် အသခရထင်ရှ ျားခသ ကြဆင်ျား ြေင်ျား၊ ြမဘ ခပေါ်ြ ငါတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ အဆျားုံ သတ်၊ န္င
ုံ င
် ခတ ်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဗျ ဒတ်ြျမ်ျား၌ ကြြုတင်ခဟ ထ ျားသြဲသ
့် ုံ အရ
ရ တင
ုံ ျား် ြုံ ငါတုံ ခတ
ငတ
့်် ကြသည်။
့်
့်
သြေင်ခရ ြ်ရလ
ှ
သည်၊ ြပ်ခဘျားဒြ
ုံ ခြုံ သူခြေေါ်ခဆ င်လ သည်၊ ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားြုံ
ဆုံြေျီျား မြှငပ့်် ပီျား ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ သူမျ ျားြုံ အ ပစ်ဒဏ်ခပျားသည်၊ ပပီျားလျှင ် သူခန
ုံ ့် ုံြပ် ပီျား
့် ြ်သလ
သူ၏ ပန်ကြလ ြေင်ျားြုံ ကြြုဆခ
ုံ သ သူ အ ျားလုံျားအ ျား ခလထဲတွင ် သူန္င
ှ ခ
့်် တွျို့ဆရ
ုံ န် သူ
ခဆ င်ယူခလသည်။ ဤအရ ြုံ ငါတစဉ်ျားစ
ုံ ့်
ျားသည့်အ
် ြေါတင
ုံ ျား် တွင၊် စတ်ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား ြင ့််
မန်မထူဘမ
ဲ ခနန္င
ုံ ် ြစ်ကြပပီျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ ငါတုံ ခမွ
့် ျားြွ ျားကြြ သြေင်၏ ကြလ ြေင်ျားြုံ
မျြ် မင်ကြြုခတွျို့ ြုံ အြေွ
ငအ
့်် လမ်ျားခြ င်ျားရှကြသည်ြုံ ခြျျားဇူျားတင်စတ်န္င
ှ ့်် ပည်က့် ြခပသည်။
့်
ငါတသည်
ုံ ့်
ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ်မြ
ှု ုံ ြေစ ျားြေဲရ
် ျား ြင့်် “အတင
ုံ ျား် ထြ်
့် ပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အ ပန်အလှနအ
အလွနက် ြီျား မတ် ခလျားလခသ နစစထ ဝရဘုံနျား် အသခရ” ြုံ ငါတရရှ
ုံ ့် ကြခပပပီ။ ကြီျား မတ်လှခသ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ တစ်ပါျား ြစ်ခပသည်တြ ျား။ ဤခတ ငတ
့်် မှုန္င
ှ ့်် သြေင်အပ်န္င
ှ ျား် သည့််
ခြျျားဇူျားခတ ်အ ျားလုံျားြ ငါတသည်
ုံ ့်
စဉ်ဆြ်မ ပတ် ဆုံခတ င်ျားရ တွင ် တည်ကြည်ခစပပီျား အတူတြွ
စုံရုံ ျားရ တွင ် သ ၍ လလဝီ
ုံ ့် ရယရှခစသည်။ ခန ြ်န္စ
ှ ်လည်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ မနြ် ြန်
ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားြ စတ်ြျားူ န္င
ုံ သ
် ည်ထြ်
သ ၍တုံခတ င်ျားသည်အ
့် ြေျန်အတွငျား် ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ သြေင်သည် သူြ
့် ုံ စတ်ထြ်သန်ခသ
အခရျားတယူ ပြုမှု ြင ့်် ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနြေဲက့် ြသည့်် လူတစ်စအ
ုံ လယ် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ရင်ျား ရုံတ်တရြ်
ဆင်ျားကြလမ်မ
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှု မင်ရခသ ပထမဦျားဆျားုံ လူစထ
ုံ တ
ဲ ွင ် ရှ ြေင်ျားအလငှ
ုံ ့် ၊
့် ည်။ သြေင်၏ ခပေါ်ထန
ြေျီခဆ င် ြေင်ျား ြေရသည့်် သူမျ ျားအလယ်တင
ွ ် ရှ ြေင်ျားအလငှ
ုံ ့် ၊ ငါတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
ခန ြ်ြျြျန်ြေလ
ဲ့် ုံ ြေင်ျားမရှဘဲ အြေျင်ျားြေျင်ျား အခရှ ျို့ခရ ြ်သုံ အခ
ပျားအလ ျား သွ ျားကြသည်။
့်
ဤခနရြ်
ုံ ့်
အြုံျားအြေြုံ အမှုမထ ျားဘ၊ဲ အရ အ ျားလုံျားြုံ
့် ခရ ြ်လ ြေင်ျားအတွြ် ငါတသည်

ခပျားဆပ်ပပီျား ြစ်သည်။ အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏အလုံ
ုံ ့်
ပ်မျ ျားြုံ စွနြေ
် ့် ွ ကြသည်၊ အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
မသ ျားစမ
ုံ ျ ျားြုံ စွနလ
် ့် တ်ကြသည်၊ အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမ်ခထ င်ြုံ စွနလ
် ့် တ်ကြသည်၊ ပပီျားလျှင ်
အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတစုံ
ုံ ့် ခဆ င်ျားထ ျားသမျှ အ ျားလုံျားြုံ ခပျားလှူကြသည်။ ခြ င်ျားလုံြသ
် ည့်် ြုံယြ
် ျြုျားမငဲခ
့် သ
ဆြ်ြပ်အပ်န္မှု
ှ လုံပ်ရပ်မျ ျားပါတြ ျား။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ရုံ ျားသ ျားစစ်မှနမ
် န္
ှု င
ှ ့်် သစစ ခစ င်သ
့် မှုသည်
အတတ်ခြေတ်မျ ျား၏ သန်ရှ့် ငျား် သူမျ ျားြပ
ုံ င် ဧြန်မြေ
ုံ ျ ခြျ ်လွနခ
် ပ၏။ သြေင်သည် သူ န္ှစ်သြ်သည့််
မည်သမ
ူ ဆခ
ုံ ပေါ် ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ အပ်န္င
ှ ျား် ပပီျား၊ သူ န္ှစ်သြ်သည့်် မည်သမ
ူ ဆအ
ုံ ခပေါ်
သန ျားြရုံဏ ြုံ ပသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ငါတ၏
ုံ ့် ဆြ်ြပ်အပ်န္ ှ ြေင်ျားန္ှင ့်် အသျားုံ ြေ ြေင်ျားလုံပ်ရပ်မျ ျားြုံ သူ၏
မျြ်လုံျားမျ ျား ြင့်် ကြ မင်စ
ုံ ့်
င ့််
့် ွ ြတည်ျားြ ရှု မင်ပပီျား ြစ်သည်ဟုံ ငါတုံ ယ
့် ုံကြည်ကြသည်။ ထခကြ
ငါတ၏
ုံ ့် လှုြ်လှုြ်လှဲလှဲ ဆုံခတ င်ျားြေျြ်မျ ျားသည်လည်ျား သူ၏န ျားထဲသုံ ခရ
ြ်ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့်
ငါတ၏
ုံ ့် ရည်စျားူ န္ှစ် မြှြုပ်ထ ျားမှုအတွြ် သြေင်သည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ဆုံလ ဘ်ခပျားလမ်မ
့် ည်ဟုံ ငါတုံ ့်
ယုံကြည်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ြမဘ ခလ ြြုံ မြန်ဆင်ျားမီတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ငါတအခပေါ်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျား ပြုြေဲပ့် ပီျား ြစ်ြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ သူခပျားပပီျား ြစ်ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားန္ှင ့်် ြတခတ ်မျ ျားြုံ
မည်သမ
ူ ျှ ယူခဆ င် မသွ ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ငါတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် အန င်္တ်အတွြ် စီစဉ်ခနကြပပီျား၊ ခလထဲ၌
သြေင်န္င
ှ ့်် ဆခ
ုံ တွျို့ရန် ြေျီခဆ င် ြေင်ျား ြေရစမ်ခ
ုံ န
ှ လ
် ုံပ်ခနြျအတုံငျား် ငါတ၏
ုံ ့်
့် သ ငှ အလဲအထပ်လုံပ်ြုံ ပ
့် မ
ဆြ်ြပ်အပ်န္မှု
ှ န္င
ှ ့်် အသျားုံ ြေမှုတြ
ုံ ့် ုံ ခလ င်ျားြစ ျားလုံပ်သည့်် တုံြင် ပ ျားမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အရင်ျားအန္ှျားီ တုံ ့်
ြစ်ခစကြပပီျား ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ငါတသည်
ုံ ့်
တင
ုံ ျား် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူအ ျားလုံျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ဦျားခဆ င်ရန်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရှငဘ
် ရ
ုံ င်မျ ျားအ ြစ် စျားုံ စရန် နည်ျားနည်ျားခလျားမျှ မတွနဆ
် ့် တ
ုံ ဘ
် ဲ အန င်္တ်ပလလင်ခပေါ်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ထ ျားရကြပပီ
ှ
ျား ြစ်သည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ လုံပ်ခလ့်ရသည့်
ှ
အ
် ရ တစ်ြေ၊ုံ ခမျှ ်လင ့််
ထ ျားရမည့်် အရ တစ်ြေုံအ ြစ် သခဘ ထ ျားကြခပသည်။
သြေင်ခယရှု ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်သအ
ူ ျားလုံျားအ ျား ငါတုံ မတူ
မတန် သခဘ ထ ျားကြသည်၊ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျား၏
့်
အဆျားုံ သတ်သည် ပျြ်သဉ်
ုံ ျား ြေင်ျား ြစ်လမ်မ
ှ ် ြစ်သည်ြုံ မယုံရန်
့် ည်။ သြေင်ခယရှု သည် ြယ်တင်ရင
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မည်သခ
ူ ပ ြေဲသ
် ပ၏၊ ၎င်ျားတုံ န့် ျားမလည်ကြသည့်အ
် တွြ် ခလ ြလူတအခပေါ်
ုံ ့်
့် နည်ျား။ မှနခ
ကြင်န သန ျားရ တွင ် သြေင်ခယရှု ြုံ ငါတအတုံ
ုံ ့်
ယကူ ြသည့်် အြေျန်မျ ျားရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သည်ျားြေပပီျား ြေွငလ
့်် တ်ကြရမည်မှ မှနခ
် ပသည်။ သမမ ြျမ်ျားစ န္ှင ့်် မြြ
ုံ ်ညခ
ီ သ
အရ တုံငျား် သည် အမျ ျားန္ှငမ
့်် တူြလ
ွဲ ွဲ ဆနြ
် ့် ျင်ပပီျား မစဆ ဒဋ္ဌအယူ ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊
ငါတလုံ
ုံ ့် ပ်သမျှတင
ုံ ျား် သည် သမမ ြျမ်ျားစ ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
ယုံကြည်မှုမျြုျားသည် ငါတတစ်
ုံ ့် ဦျားစီတင
ုံ ျား် ၏ စတ်ထ၌
ဲ နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်တယ
ွ ်ထ ျားသည်။ ငါတ၏
ုံ ့်

သြေင်သည် ြျမ်ျားစ ထဲ၌ရှပပီျား၊ အြယ်၍ ငါတသည်
ုံ ့်
ြျမ်ျားစ ြုံ မခသွြည်လျှင ် သြေငြ
့်် လ
ုံ ည်ျား
ခသွြည်လမ်မ
ုံ ျား် ငါတုံ အသြ်
ရှငလ
် ျှင၊် ငါတသည်
ုံ ့်
့် ည်မဟုံတ၊် ဤအခ ြေြေသခဘ တရ ျား အတင
့်
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှမည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
အြေျင်ျားြေျင်ျား တစ်ခယ ြ်ြတ
ုံ စ်ခယ ြ် ခစခ
့် ဆ ်ကြသည်၊
အ ျားခပျားကြသည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့် ပ သမျှန္င
ှ ့်် လုံပ်သမျှတသည်
ုံ ့်
့် အတူတြွ စုံခဝျားတုံငျား် ငါတခ
သြေငအ
့်် လုံန္င
ှ အ
့်် ညီ ြစ်ြ၊ုံ ့် သြေင်လြ်ြေခသ အရ ြစ်ြုံ ငါတ
ခမျှ
ုံ ့်
်လင ့်် ကြသည်။
့်
ငါတ၏ပတ်
ုံ ့်
ဝန်ျားြျင်သည် အကြီျားအြျယ် ရန်လုံခသ ်လည်ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားသည်
ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပည့်ခ
် နကြသည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ အလွ
ယတ
် ြူ လြ်လှမ်ျားမီန္င
ုံ ခ
် သ အနီျားအပါျား၌
့်
ရှခနသည့်် ခြ င်ျားြေျီျားမျ ျားအခကြ င်ျား ငါတခတွ
ုံ ့် ျားမခသ အြေါ၌၊ ငါတမစွ
ုံ ့် နလ
် ့် တ် န္င
ုံ ခ
် သ အရ
တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံ ရှသခလ ။ ငါတြေွ
ုံ ့် ြေ
ဲ ွ ရန် ဝန်ခလျားခန သည်အ
့် ရ တစ်စတ
ုံ စ်ြေရ
ုံ သခလ
ှ
။
ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားမှ သသ ထင်ရှ ျားခပသည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ရ အ ျားလုံျားတမှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ထအ
င်္ရုံတစုံြ်ကြည့်ရ
် ှု မခ
ှု အ ြ်တွင ် ရှသည်။ ခန ြ်ခြေျျားပထ
ုံ မ
ဲ ှ ြေျီမ ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ူ
့် ခသ ြေျြုျို့တဲသ
ဤလူနည်ျားစုံ ြစ်သည့်် ငါတသည်
ုံ ့်
သြေင်ခယရှု ၏ သ မန်ခန ြ်လုံြ်မျ ျား အ ျားလုံျားြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ြစ်သည်၊
ြေျီခဆ င် ြေင်ျားြေရြ၊ုံ ့် ခြ င်ျားြေျီျားခပျား ြေင်ျားြေရြ၊ုံ ့် တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ အုံပ်စျားုံ ြုံ ့်
ငါတစ
ုံ ့် တ်ြူျားယဉ်ကြသည်။ ငါတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမသ
ှု ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်စခရှ ျို့၌
ခြ ်ထတ
ုံ ြ
် ွငြေ
့်် ျ ြေင်ျား ြေထ ျားရသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်စထဲတွင ် ငါတ၏အလ
ုံ ့်
ုံဆန္ဒမျ ျားန္ှင ့််
ခလ ဘတသည်
ုံ ့်
ပစ်တင်ရှုတ်ြေျ ြေင်ျားြေရပပီျား ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားသည် အလွန ်
မထင်မရှ ျားန္ှင ့်် အလွနအ
် ြျြုျားသင ့်် အခကြ င်ျားသင ့်် ြစ်ပျြ် ြေင်ျားခကြ င်၊့် ငါတထဲ
ုံ ့် တင
ွ ် မည်သြ
ူ မျှ
ငါတ၏
ုံ ့် ခတ ငတ
့်် မှုမျ ျား မှနမ
် မှနြ
် ုံ မစဉ်ျားစ ျားမကြခပ၊ ငါတုံ စွ
် ုံကြည်ထ ျားခသ အရ မျ ျား၏
့် ဲြုံငယ
တြျမှုြုံဆလ
ုံ ျှင ် သ ၍ပင် သသယမဝင်မကြခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ မည်သူ သန္င
ုံ သ
် နည်ျား။
လူသ ျားခလျှ ြ်လှမ်ျားသည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားမှ အတအြျအ ျား ြင့်် အဘယ်အရ ြစ်သည်ြုံ
ရှ ခြွရမည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စူျားစမ်ျားရမည်ြုံ ငါတမသ
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ုံ လ
် ျှင ် လှည့်် ြ ျားခလ ြ်ခအ င် ကြီျားစွ ခသ နမတ်လြခဏ ၊
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် စ ငခ
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အလွတရ
် သြဲသ
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ှ ြေ
့်် ျီကြ ၊ အသြ်ရင
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ဤအရ မျ ျားထဲမှ မည်သည့်အ
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ုံ ့် တ် ထသ
ုံ ုံ ြစ်
့် င
ုံ သ
် ည်မှ လုံခလ ြ်ခပသည်။
့် သည် သမဟုံ
့် သည်ြုံ ငါတုံ စ
့် တ်ြျားူ ကြည်န္
ငါတသည်
ုံ ့်
ငါတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားြုံ အသအမှတ် ပြုသည်၊ ငါတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်ခရျားရ ပည့်ဝ
် ြေင်ျားြုံ
တန်ြုံျားထ ျားသည်။ အရ အ ျားလုံျားြုံ ခန ြ်ခြေျျားြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတုံ သခဘ
ထ ျားပပီျား အရ အ ျားလုံျားြုံ
့်
ခ ြေြဝါျားခအ ြ်၌ နင်ျားကြသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံနျား် အသခရတငခ
့်် သ သြေင်၏ ခန ြ်လုံြ်မျ ျား
ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် ြေရီျားသည် မည်မျှ ရှညလ
် ျ ျားပပီျား ြေြ်ြေဲကြမ်ျားတမ်ျားသည် ြစ်ခစ၊ မည်သည့််
အြေြ်အြေဲမျ ျားန္ှင ့်် အန္တရ ယ်မျ ျား ငါတအခပေါ်
ုံ ့်
ြျခရ ြ်သည် ြစ်ခစ၊ ငါတသည်
ုံ ့်
သြေငခ
့်် န ြ်လုံြက် ြသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ မည်သည့်အ
် ရ ြမျှ ငါတ၏
ုံ ့် ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ မရပ်တန်ခစန္
ုံ ခ
် ပ။
့် င
“တြန်၊ ခြျ ြ်သလင်ျားြဲသ
့် ုံ ကြည်
လင်၍၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သျားုံ သငယ်၏ ပလလင်ခတ ်ထြ
ဲ
့်
ထွြ်ခသ ၊ အသြ်ခရစီျားရ မစ်...၊ ထုံ မစ်န္စ
ှ ်ဘြ်၌လည်ျားခြ င်ျား၊ အသြ်ပင်ရ၏။
ှ
ထအ
ုံ သြ်ပင်သည် အသီျားတစ်ဆယ့်် န္ှစ်မျြုျားြုံ သီျားတတ်၏။ မမအသီျားြလ
ုံ ည်ျား လတင
ုံ ျား် ခပျားတတ်၏။
အရွ ြ်သည်လည်ျား လူအမျြုျားမျြုျားတ၏
ုံ ့် အန ခရ င်္ါ ပငမ်ျားစရ တုံ ့် ြစ်၏။ ခန ြ်တြန်
ြျန် ြေင်ျားခဘျားတစ်စုံတစ်ြေမ
ုံ ျှမရှ။ ထပုံ မြုျို့၌ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သျားုံ သငယ်၏ ပလလင်ခတ ်ရ၍
ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏

ြျွနတ
် သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားဝတ်ြုံ ပြုကြလမ်မ
ုံ ့် ျား၌လည်ျား
့် ည်။ မျြ်န္ ှ ခတ ်ြုံ မင်ရ၍ သူတနြူ
န မခတ ်ခရျားထ ျား လျြ်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ ထပုံ မြုျို့၌ ညဉ့််မရှရ၊ ဆီမီျားြုံအလုံမရှ။ ခန၏ အခရ င်ြုံလည်ျား
အလုံမရှ။ အခကြ င်ျားမူြ ျား၊ ထ ဝရအရှငဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်သည် သူတ၌
ုံ ့် ခရ င် ြေည်ခတ ်ြုံ
လတ်ခတ ်မူ၍ သူတသည်
ုံ ့်
ြမဘ အဆြ်ဆြ် စုံျားစရကြလတ။့် ” (ဗျ ဒတ်ြျမ်ျား ၂၂:၁-၅)
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ငါတြျြူျားဧသည့်
ုံ ့်
အ
် ြေျန်တင
ုံ ျား် တွင၊် ငါတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားသည်
အတင
ုံ ျား် မသခသ ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျား၊ စတ်ခြျနပ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည့်လ
် ျှမ်ျားြ ငါတ၏
ုံ ့် မျြ်လုံျားမျ ျားမှ
မျြ်ရည်မျ ျား စီျားြျခလ့်ရသည်
ှ
။ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ခရွ ျားြေျယ်သည့်အ
် တွြ် သြေင်ြုံ ခြျျားဇူျားခတ ်ြေျီျားမမ
ွ ်ျားပါ၏၊
သူ၏ခြျျားဇူျားခတ ်အတွြ် သြေင်ြ
ွ ်ျားပါ၏။ သူသည် ဤဘဝ၌ ငါတြ
ုံ ့် ုံ
့် ုံ ခြျျားဇူျားခတ ်ြေျီျားမမ
အဆတစ်ရ ခပျားပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လ မည့်် ခလ ြ၌ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ထ ဝရအသြ် ခပျားပပီျား ြစ်သည်။
အြယ်၍ သူြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ယြေုံခသြေင
ုံ ျား် မည်ဆလ
ုံ ျှင၊် နည်ျားနည်ျားခလျားမျှ မညည်ျားညြူဘဲ၊ ထသ
ုံ ုံ ငါတ
ုံ ့်
့်
လုံပ်ခဆ င်ကြမည် ြစ်သည်။ အုံ သြေင်။ ခြျျားဇူျား ပြု၍ မကြ မီ ကြလ ခတ ်မပ
ူ ါ။ ြယ
ုံ ်ခတ ့်ြ
့် ုံ
ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ အသည်
ျားအသန် ခတ ငတ
့်် ပပီျား ြယ
ုံ ခ
် တ ့်အတွ
ြ် အရ အ ျားလုံျား စွနလ
် ့် တ်ပပီျား ြစ်ပြ
ုံ ုံ
့်
့်
ခထ ြ်ထ ျားလျြ်၊ တစ်မနစ်၊ တစ်စြကန်မျှ
့်် တ ။့်
့် ပင် မခန္ှ င်ခ
့် န္ှျားန္ှငခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် တတ်ဆတ်ခနပပီျား ငါတထ
ုံ ့် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မခပေါ်ထန
ွ ျား် ခလပပီ၊ သခသ
ုံ ့်
်
သူအမှု
် ့် သျားခပ။ သူသည် ြမဘ ခ မကြီျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ကြည့်ရ
် ှု စစ်ခဆျားပပီျား
့် သည် လုံျားဝ မရပ်တနခ
အရ အ ျားလုံျားြုံ ြွပ်ြဲြ လူသ ျား၏ စြ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်အ ျားလုံျားြုံ ရှု မင်သည်။
သူသည် မမ၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုြုံ တတ်ဆတ်စွ န္ှင ့်် သသ ထင်ရှ ျားခသ သြ်ခရ ြ်မမ
ှု ျ ျားမရှဘဲ၊
ြည်ျား ြည်ျားမှနမ
် န
ှ ် လှုပ်ရှ ျားခသ အဆင်မ
့်် ညီ ဦျားစီျားဦျားရွြ် ပြုခသ ်လည်ျား၊
့် ျ ျား ြင ့်် သူ၏အစီအစဉ်န္ှငအ
သူ၏ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ့်် ယြေင်ထြ် တစ်လှမ်ျားပပီျားတစ်လှမ်ျား ပ၍
ုံ တုံျားြ
နီျားြပ်လ လျြ် ရှပပီျား၊ သူ၏တရ ျားပလလင်ြုံလည်ျား အလင်ျား၏ မန်န္နှု ျား် ြင ့်် စကြဝဠ ၌
ထထခရ ြ်ခရ ြ် အသျားုံ ြေျသည်၊ ယင်ျားခန ြ်တွင ် သူ၏ပလလင်သည် ငါတအလယ်
ုံ ့်
သုံ ြေျြ်
ြေျင်ျား
့်
ဆင်ျားသြ်လ ခပသည်။ ယင်ျားသည် အမ
့် ြေန်ျားခသ ကြီျားြျယ်ြေမ်ျားန ျားလုံြ်သည့်် မင်ြွငျား် ပါတြ ျား၊
အင်မတန် ြေနည
် ့် ျားပပီျား တည်ကြည်ခသ ရင်ြုံြွယ် မင်ြွငျား် ပါတြ ျား။ ြေျြုျားငြ
ှ ်တစ်ခြ င် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဟန်ျားခဟ ြ်ခသ ြေခသဂတ
့် စ်ခြ င်ြသ
ဲ့် ုံ ဝ
ုံ ့်
သုံ ကြလ
သည်။
့် ည ဉ်ခတ ်သည် ငါတအလယ်
့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဉ ဏ်ပည ြစ်သည်၊ သူသည် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ် ြစ်ြ ၊
သူသည် ကသဇ အ ဏ ြုံ စွဲြုံငြ
်
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ၊ သန ျားြရုံဏ တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည့်လ
် ျြ်၊ ငါတအလယ်
ုံ ့်
သုံ ့်
တတ်တဆတ် ကြလ သည်။ သူ၏ ခရ ြ်ရှ ြေင်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှ သတမထ ျားမကြ၊ သူ၏ ခရ ြ်ရှ ြေင်ျားြုံ

မည်သမ
ူ ျှမကြြုဆကုံ ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင်၊ သူ လုံပ်ခဆ င်ခတ မ
ူ ျှ
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ မည်သမ
မသကြခြေျ။ လူ၏အသြ်တ သည် ယြေင်ြသ
ဲ့် ုံ ဆြ်
လြ်ရှငသ
် န်သည် သူစ့် တ်န္လ
ှ ုံျားသည်
့်
မခ ပ င်ျားလဲသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခနရြ်
ုံ ျား် ြုံနလ
် ွနခ
် လသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ငါတုံ ့်
့် မျ ျားသည် ထျားုံ စအတင
အလယ်တင
ွ ် အ ြေ ျားလူမျ ျားြဲသ
့် ုံ လူ
ဲ ှ အခရျားမပါဆျားုံ ခသ
့် တစ်ဦျားအ ြစ်၊ ခန ြ်လုံြ်မျ ျားထမ
သူတစ်ဦျားန္ှင ့်် သ မန် ယုံကြည်သတ
ူ စ်ဦျားအ ြစ် အသြ်ရင
ှ သ
် ည်။ သူသည် သူ၏
ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ုံြ်စ ျားမမ
ှု ျ ျား၊ ြုံယပ
် င
ုံ ် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျား ရှသည့်အ
် ပင်၊ သ မန်လူမျ ျားြ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ရှသည်။ သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှ
သတမ ပြုမသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ျား၏ အန္ှစ်သ ရတကြ
ုံ ့် ျား ြေ ျားန ျားမြ
ှု ုံ မည်သြ
ူ မျှ
မသ မင်ခလပပီ။ ငါတ၏အ
ုံ ့်
မင်၌ သူသည် မထင်ရှ ျားသည့်် ယုံကြည်သတ
ူ စ်ဦျားသ ြစ်သည့်အ
် တွြ်
ငါတသည်
ုံ ့်
ြေျြုပ်တည်ျား ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ စ
ှ အ
့်် တူ အသြ်ရှငက် ြခလသည်။ သူသည်
့် ျားုံ ရွ ျို့ ြေင်ျားမရှဘဲ၊ သူန္င
ငါတ၏
ုံ ့် လှုပ်ရှ ျားမတ
ှု ုံငျား် ြုံ ခစ ငက့်် ြည့်ပ် ပီျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် အခတွျားမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားမျ ျားအ ျားလုံျားသည် သူ၏
ခရှ ျို့တွင ် ြွငြေ
့်် ျထ ျားခလသည်။ သူ၏တည်ရမှု
ှ ြုံ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မဝင်စ ျားကြ၊ သူ၏
အလုံပ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မြူျားကြည့်က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၏
ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ မည်သမ
ူ ျှ ခရျားခရျားမျှ မသကြခပ။ ငါတုံ ့်
လုံပ်ခဆ င်သည့်အ
် ရ ဟူသမျှမှ သူသည် ငါတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘ မျှ မပတ်သြ်သည်အ
့် လ ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့်
လုံြစ
် ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ ဆြ်လြ် ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြစ်ခပသည်...။
မရည်ရွယ်ပါဘဲလျြ်၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သူ “မှတစ်ဆင်”့် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်တစ်ပဒ
ုံ ြ
် ုံ
ခြ ် ပသည်၊ ပပီျားလျှင ် အလွနခ
် မျှ ်လငမ
့်် ထ ျားဟုံ ြေစ ျားရခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်
ထမှလ ခသ မန်မမြ်
ြေျြ်တစ်ြေအ
ုံ ြစ် ငါတုံ သတ
ပြုမကြပပီျား၊ ယင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ
့်
့်
အသငလ
့်် ြ်ြေကြသည်။ ယင်ျားမှ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မည်သြ
ူ
ခြ ် ပသည် ြစ်ခစ၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ထမှလ သခရွ ျို့၊ ငါတအခန
ုံ ့်
ြင့််
လြ်ြေသငပ့်် ပီျား ငင်ျားပယ်၍မရန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ခန ြ်လ မည့်် မန်မမြ်
ြေျြ်သည်
့်
ငါမှတစ်ဆင့်် ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ သင်
မှတစ်ဆင့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ြေ ျားတစ်စတ
ုံ စ်ဦျားမှတစ်ဆင့်် ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
့်
မည်သမ
ူ ှတစ်ဆင့်် ခ ပ သည် ြစ်ခစ၊ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြျျားဇူျားခတ ် ြစ်သည်။ သတ
ုံ ့် ုံင ်
မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ ဤလူသည် ဘုံရ ျားသြေင် တြယ့်ြ
် ုံ မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတသည်
ုံ ့်
လည်ျား
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
သ မန်လူတစ်ဦျားြုံ ငါတ၏ဘုံ
ုံ ့်
ရ ျားသြေင်အ ြစ် မည်သည့်န
် ည်ျားန္ှငမ
့်် ျှ ခရွ ျားြေျယ်မည်
မဟုံတသ
် ည့်အ
် တွြ်၊ မည်သူ ြစ်ခနပါခစ၊ ဤလူြုံ ငါတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မြျားုံ ြွယသ
် ငခ
့်် ပ။ ငါတ၏
ုံ ့်

ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွနက် ြီျား မတ်ပပီျား အလွနရ
် ုံ ခသအပ်ခပသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အလွနမ
် ထင်ရှ ျားသည့််
လူတစ်ဦျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သုံ ြ
် ျား ပြုန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင် ကြလ ပပီျား၊
့် ုံယစ
ခြ င်ျားြင်န္င
ုံ င
် သုံ ငါတ
ုံ ့် ျား ပန်ခြေေါ်သွ ျားမည်ြုံ ငါတအ
အ
ုံ ့် ျားလုံျား ခစ ငဆ
့်် င
ုံ ျား် ခနကြသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
့်
အလွနမ
် ထင်ရှ ျားခသ သူတစ်ဦျားြ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခရျားကြီျားပပီျား ြေြ်ြေကဲ ြမ်ျားတမ်ျားသည့်် အလုံပ်တ ဝန်ြုံ
မည်သုံ ထမ်
ျားခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ အြယ်၍ သြေင် တစ်ြန် ကြလ ပါြ၊
့်
လူထအ
ုံ ျားလျားုံ မင်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ြြူခသ များုံ တမ်ခပေါ်၌ ြစ်ရခပမည်။ ယင်ျားသည် အလွနပ
ငှ
် င်
ြျြ်သခရရှလုံြမ
် ည့်် ြစ် ြေင်ျားပါတြ ျား။ သ မန်လူတစ်စုံ အကြ ျားတင
ွ ် သူသည် တတ်ဆတ်စွ
မည်သုံ ပုံ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
့် နျား် ခနန္င
လူမျ ျားအကြ ျား၌ ြွယဝ
် ှြ်လျြ် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျား အလုံပ်သစ်အ ျား လုံပ်ခဆ င်ခနသူမှ
ဤသ မန်လူ ြစ်သည်။ သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ မည်သည့်် ရှငျား် ပြေျြ်မျှ မခပျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အဘယ်ခကြ င ့််
ကြလ ပပီျား ြစ်သည်ြုံလည်ျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ မခ ပ ပခပ၊ သခသ
ုံ ့်
် ခ ြျားခ ြမှနမ
် န
ှ ် ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားန္ှင ့််
သူ၏အစီအစဉ်အတုံငျား် သူလုံပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်် အမှုြုံသ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ သူ၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားသည် ယြေင်ထြ်ပ၍
ုံ မကြ မကြ ြစ်လ သည်။
့်
န္ှစ်သမ့်် ြေင်ျား၊ တုံြတ
် ွနျား် ြေင်ျား၊ အသခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် သတခပျား ြေင်ျားမှသည် အ ပစ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားတအထ
ုံ ့်
၊ သမ်ခမွျို့ြ သ ယ ညင်ျားခပျ င်ျားခသ ခလသမှသည် ြေြ်ထန်၍
ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်ရခသ
ှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအထ- အ ျားလုံျားသည် လူသ ျားအခပေါ် ြရုံဏ တရ ျားြုံ
ခပျားအပ်ပပီျား သူအထဲ
တင
ွ ် စျားုံ ရမ်ပပ
ူ န် ြေင်ျားြုံ သွတ်သင
ွ ျား် ခပျားသည်။ သူခ ပ သမျှအရ တုံငျား် သည်
့်
ငါတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ရှ နြ်နြ်ရှုင်ျားရှုင်ျား ြွယ်ဝြ
ှ ်ထ ျားသည့်် လျှြုျို့ ဝှြ်ြေျြ်မျ ျားြုံ အရှု ြ်ထခလသည်။
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားြုံ စူျားသည်၊ ငါတ၏
ုံ ့် စတ်ဝည ဉ်တြ
ုံ ့် ုံ စူျားပပီျား၊
ငါတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မည်သည်ခ
့် နရ တွင ် ပုံနျား် ရမည်ြုံ နည်ျားနည်ျားမျှ မသခစဘဲလျြ်၊ မြေမရပ်န္င
ုံ ခ
် သ
အရှြရ
် ြေင်ျား ြင ့်် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ပည်ခ
့် စသည်။ ဤလူ၏န္ှလုံျားသ ျားထ၌
ဲ ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အမှနတ
် ြယ် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ြေျစ် မြေျစ်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် သူသည် အတအြျအ ျား ြင့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံ
တတ်တဆတ် ခဆ င်ရွြ်ခနသည်ြုံ ငါတုံ စတင်
စူျားစမ်ျားမကြသည်။ ဤဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမျ ျားြုံ
့်
ကြ့်ကြ့်ြေပပီျားမှသ ငါတုံ ြေျီ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်မည်ခလ ။ ငါတ၏
ုံ ့်
့် ခဆ င် ြေင်ျားြေရန္င
ဦျားခြေါင်ျားမျ ျားထဲတွင၊် ငါတသည်
ုံ ့်
လ မည့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ့်် ငါတ၏
ုံ ့် အန င်္တ်ြကြမမ အခကြ င်ျားြုံ
တွြြေ
် ျြ်ခနကြသည်။ သုံ ြစ်
ဲ့် ုံ ငါတ
အလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် အမှု ပြုရန် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တ
့် ခစြ မူ ယြေင်ြသ
့်
ြေယူန္င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်သည်ြုံ ငါတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သမ
ူ ျှ မယုံကြည်ကြခပ။ သူသည် ငါတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ

ထမ
ုံ ျှအြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ အခြ ် ပြုခပျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ငါတန္ှ
ုံ ့် င ့်် မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ လ
် ျြ်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားစွ ြုံ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ငါတသည်
ုံ ့်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သ မန်လူတစ်ခယ ြ်ြုံ ငါတုံ အန
င်္တ်၏ ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ် လြ်ြေရန် လုံလ ျားလျြ်
့်
မရှခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မထင်ရှ ျားခသ ဤလူထ ငါတ၏
ုံ ့် အန င်္တ်န္င
ှ ့်် ြကြမမ ၏ အြေွငအ
့်် ဏ ြုံ
အပ်န္ရန်
ှ သ ၍ပင် လုံလ ျား ြေင်ျား မရှကြခပ။ ငါတသည်
ုံ ့်
သူထ
့် မှ အသြ်ခရ၏ အဆျားုံ မရှခသ
အခထ ြ်အပတ
ုံ ုံ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားရပပီျား၊ သူမှတစ်ဆင ့်် ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ ်
့် စ်ြေြ
အသြ်ရင
ှ ရ
် သည်။ သခသ
ုံ ့်
် ငါတသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားြင်ဘ၌
ုံ ရှခသ သြေင်ခယရှု ၏ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံသ
ခြျျားဇူျားတင်ခနကြပပီျား၊ ဘုံရ ျား သခဘ သဘ ဝြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် ဤသ မန်လူ၏ ြေစ ျားြေျြ်မျ ျားြမ
ုံ ူ
လုံျားဝ မည်သမျှ
ုံ ့် အခရျားမစုံြ်ကြခပ။ သုံ ြစ်
ုံ ့် သူအ
ှု ုံ
့် ခစြ မူ၊ သူသည် လူသ ျားတ၏
့် ျား ပစ်ပယ်မြ
အ ရုံ မြေစ ျားန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် လ ျား၊ လူသ ျား၏ ြခလျားဆန်မန္
ှု င
ှ ့်် မသန ျားမလည်မြ
ှု ုံ
ထ ဝရြေွငလ
့်် တ်ခပျားခနပပီျား၊ သူအခပေါ်
လူသ ျား၏ အကြည်ညြုမရှသည့်် သခဘ ထ ျားြုံ အစဉ်အပမဲ
့်
သည်ျားြေသည်အ
့် လ ျား၊ သူ၏အတွငျား် အြျဆျားုံ န္ှလုံျားသ ျားြုံ ခြ ် ပလျြ်ခနရင်ျား၊ ယြေင်ြြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သူသည် န္ှမ်ြေ
ှ ်လျြ်၊ သူ၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။
့် ျစွ ြင ့်် လူဇ့် တတွင ် ြွယ်ဝြ
ငါတုံ သတ
မထ ျားမလုံြဘ
် န္
ဲ င
ှ ၊့်် မထင်ရှ ျားခသ ဤသူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
အမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အဆငတ
့်် စ်ြေပုံ ပီျားတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ဦျား
ုံ ့်
့် ခဆ င်ြ ခြေေါ်သွ ျားပပီျား ြစ်သည်။ ငါတသည်
မခရတွြ်န္င
ုံ ခ
် သ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ ကြြုရသည်၊ မခရတွြ်န္င
ုံ ခ
် သ ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုမျ ျားြုံ ြေရပပီျား၊
ခသ ြေင်ျားတရ ျား ြင ့်် စမ်ျားသပ် ြေင်ျား ြေရကြခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်
ရှခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ငါတုံ သ
ုံ ့် ုံလည်ျား
့် ရှကြသည်၊ သူ၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ြရုံဏ တြ
ခမွျို့ခလျ ်ကြသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကြီျားမ ျားခသ တန်ြေျားုံ အ ဏ န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ
အသအမှတ် ပြုလ ကြသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ်ြွယ်ခြ င်ျားမှုြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြရပပီျား၊ လူသ ျားြုံ
ြယ်တင်ရန် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ထြ်သန်သည့်် ဆန္ဒြုံလည်ျား ရှု မင်ကြရသည်။ ဤသ မန်လူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားတင
ွ ၊် ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရြုံ
သလ ကြသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ န ျားလည်လ ကြသည်၊ လူ၏ သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရြုံ
သလ ကြသည်၊ ပပီျားလျှင ် ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် စလ
ုံ င် ြေင်ျားဆီသုံ သွ
့် ျားရ လမ်ျားြေရီျားြုံ မင်လ ကြခလသည်။
သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ “ခသ” ခစပပီျား၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ “တစ်ြန် ပန်ခမွျားြွ ျား” ခစသည်၊
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ န္ှစ်သမ်မ
ုံ ့်
် အ ပစ်ရှ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ှု ယူခဆ င်ခပျားသည်၊ သခသ
အခကြျားတင်ရှ ြေင်ျား ြေစ ျားြေျြ်တုံ ြင်
ုံ ့် ုံ ြစီျားန္ပ်
ှ စြ်ြေရစ်ခစ၏။
့် ည်ျား ငါတြ
့် လ

သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတအ
ုံ ့် ျား ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြုံ
ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားခသ ်လည်ျား၊ အဆျားုံ မရှခသ န ြျင်မြ
ှု ုံလည်ျား ခပျားသည်။ တစ်ြေါတစ်ရတွင ်
ငါတသည်
ုံ ့်
သူလြ်
ထ၌
ဲ သတ်ြရ
ုံ ့် ထ ျားခသ သျားုံ မျ ျားြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်၏၊ တစ်ြေါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
ုံ ့်
့်
သူ၏အ မတ်န္ျားုံ ဆျားုံ န္ှင ့်် င်္ုံဏအ
် ယူဆျားုံ သူမျ ျားြဲသ
့် ုံ ြစ်
့် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ
့် ပပီျား သူ၏ န္ူျားညခ
ခမွျို့ခလျ ်ကြခလသည်။ တစ်ြေါတစ်ရတွင ် ငါတသည်
ုံ ့်
သူ၏ရန်သြ
ူ သ
ဲ့် ုံ ့် ြစ်ပပီျား သူ၏စူျားစုံြ်ကြည့်် ြေင်ျား
ခအ ြ်တွင ် သူ၏အမျြ်ခဒါသ ြင ့်် ပ မှုန ် ြစ်
ုံ ့်
သူအ
့် သွ ျားကြသည်။ ငါတသည်
့် ျား ြင ့််
ြယ်တင်ြေရသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြစ်သည်၊ သူ၏အ မင်တွင ် ငါတသည်
ုံ ့်
ခလ ြ်ခြ င်မျ ျား
ြစ်ကြပပီျား၊ ခနခရ
ုံ ျား် ြတ်ထ ျားသည့််
့် ညပါ စတ်ထြ်သန်စွ သူရှ ခြွြုံ စ
့် တ်ပင
ခပျ ြ်ခသ သျားုံ သငယ်မျ ျား ြစ်ကြသည်။ သူသည် ငါတအခပေါ်
ုံ ့်
ြရုံဏ ပည့်ဝ
် သည်၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ သည်၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ြေျီျားခ မြှ ြ်ခပျားသည်၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ န္ှစ်သမ်ခ
် ွနျား် သည်၊ သူသည်
့် ပျားြ တုံြတ
ငါတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျား ပသည်၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစသည်၊ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မပပီျား ပဲ့် ပင်သည်၊
ပပီျားလျှင ် သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ြျန်ဆပ
ဲ င် ြျန်ဆခ
ဲ လသည်။ သူသည် ခနခရ
ုံ ့် ငပ
့်် တ်သြ်၍
့် ညပါ ငါတန္ှ
စျားုံ ရမ်ပပ
ူ န်မှု လုံျားဝ မရပ်ခပ၊ ခနခရ
ုံ ့် ုံ ြ ြွယခ
် စ ငခ
့်် ရှ ြ်သည်၊ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
့် ညပါ ငါတြ
ငါတအန
ုံ ့်
ျားမှ မြေွ ဘဲ ငါတအြ
ုံ ့် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် အလွနအ
ငှ
် မင်ျား ကြြုျားစ ျားပပီျား ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ်
မည်သည်အ
့် ြုံျားအြေြမ
ုံ ဆုံ ခပျားဆပ်သည်။ ခသျားငယ်ပပီျား သ မန် ြစ်ခသ ဤဇ တြေန္ဓ ၏
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားအတွငျား် ၌ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစြ
ုံ ုံ ခမွျို့ခလျ ်ကြရပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့်
ငါတအခပေါ်
ုံ ့်
အပ်န္င
ှ ျား် ထ ျားသည့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ ရှု မင်ကြရပပီျား ြစ်သည်။ ဤသုံ ြစ်
့်် စ ျား၊
့် လငြ
ဝင်ဝ
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျား အတွငျား် တင
ွ ် ဒုံြခ ပဿန လှုျို့ခဆ ်ခပျားခနဆဲ ြစ်ပပီျား၊ ဤသခသ
ုံ ့်
့် ါ ြေင်ျားသည် ငါတ၏
လူတစ်ဦျားြုံ ငါတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ် တြ်ကြစွ လြ်ြေရန် လုံလ ျား ြေင်ျားမရှခသျားခပ။ သူသည်
ငါတြ
ုံ ့် ုံ ခပျ ်ခမွျို့ရန် အလွနအ
် ့် လွနမ
် ျ ျားလှသည့်် မန္နမန
ုံ ် ခပျား
့် ပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤအရ ထဲမှ
မည်သည့်အ
် ရ ြမျှ ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားရှ သြေင်၏ခနရ ြုံ မယူန္င
ုံ ခ
် ပ။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဤလူ၏
ထူျား ြေ ျားခသ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ျားြုံ အလွန ် မလလ
ုံ
ျား ြေင်ျား ြငသ
့််
လြ်ြေကြသည်။ သူ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ြုံ ငါတအခန
ုံ ့်
ြင့်် အသအမှတ် ပြုပါရန် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ခတ င်ျားဆြ
ုံ ုံ သူ
့် ၏န္ှုတ်ြုံ
မြွငသ
့်် ခရွ ျို့၊ သူသည် မကြ မီ ခရ ြ်ရမည့်
ှ
် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ငါတသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ
ငါတအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ ြတည်ျားြ အလုံပ်လုံပ်ခနပပီျား ြစ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ်
မမတသခဘ
ုံ ့်
န္ှငမ
့်် မတုံ မည်
သည်အ
့် ြေါမျှ သခဘ ထ ျားလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ြွငဟ
့်် စဉ် တစ်ြေျန်တည်ျားတွင ် ငါတုံ ့်

အဘယ်အရ လုံပ်သင်သ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ဆဆ
ုံ ျားုံ မြုံ နည်
ျားလမ်ျားမျြုျားစန္
ုံ င
ှ ့််
့် ည်ဆသ
့်
ရှု ခထ ငမ
့်် ျြုျားစြ
ုံ ုံ အသျားုံ ပြုရင်ျား သူ၏ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ဆြ်လြ် မနက် ြ
့်
့် ျားခလသည်။ သူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် အသြ် အစွမ်ျားတန်ြေျားုံ ြုံ သယ်ခဆ င်သည်၊ ငါတုံ ခလျှ
ြ်လှမ်ျားသငသ
့်် ည့််
့်
လမ်ျားြေရီျားြုံ ပသပပီျား၊ သမမ တရ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် စခလသည်။
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ စတင်ဆခ
ွဲ ဆ င်လ သည်၊ သူ၏ စြ ျားခ ပ သည့်် ခလသန္ှင ့််
ခ ပ ဟန်တြ
ုံ ့် ုံ ငါတုံ စတင်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ကြပပီျား မသစတ်၏ ခစခ
ှု ရ သ မခည င်ည ြစ်ခသ
့် ဆ ်မအ
့်
ဤလူ၏ အတွငျား် ြျြျ ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား၌ စတင် စတ်ဝင်စ ျားကြသည်။ သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံယစ
် ျား
အပင်ပန်ျားြေကြြုျားစ ျားသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င ့်် အအပ်ပျြ်ြေပပီျား၊ အစ ျားပျြ်ြေသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ်
ငခ
ုံ ကြျားသည်၊ သြ် ပင်ျားြေျသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ် န မြျန်ျား ြစ်လျြ် ညည်ျားညြူသည်၊ ငါတ၏
ုံ ့်
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ့်် ငါတ၏
ုံ ့် ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် အရှြ်ြွဲ ြေင်ျားြြေ
ုံ သည်၊ ပပီျားလျှင ် ငါတ၏
ုံ ့်
ထထ
ုံ င
ုံ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပုံနြ
် န် ြေင်ျားြ သူ၏န္ှလုံျားသ ျားမှ မျြ်ရည်မျ ျားန္ှင ့်် ခသွျားမျ ျားြုံ ြျခစသည်။
ဤသခသ
ုံ ့်
ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ရှ ြေင်ျားသည် မည်သည့်် သ မန်လူန္င
ှ မ
့်် ျှ မသြ်ဆင
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ မည်သည်လ
့် ူသ ျားတစ်ဦျားြမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် ပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။
မည်သည့်် သ မန်လူြမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် သည်ျားြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် စတ်ရှည် ြေင်ျားြုံ သူ ပသပပီျား သူခမတ
တ သည်
့်
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြုံမျှ မအပ်န္င
ှ ျား် ထ ျားသည့်် ခမတတ ြစ်သည်။ သူမှအပ
မည်သြ
ူ မျှ ငါတ၏
ုံ ့် အခတွျားအ ျားလုံျားြုံ မသန္င
ုံ ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ငါတ၏
ုံ ့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ
ုံ ့် င ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ရှငျား် လင်ျားြ ပည်စ
့် ုံသည့်် သခဘ ခပါြ်မှု မရှန္င
ုံ ခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ပုံနြ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုြုံ တရ ျားမစီရင်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ြုံယ်စ ျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ စြ ျားခ ပ ပပီျား ငါတ၏အလယ်
ုံ ့်
၌ ယြေုံြသ
ဲ့် ုံ အလုံ
ပ်မလုံပ်န္င
ုံ ပ
် ါ။
့်
သူမအ
ှ ပ မည်သြ
ူ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဩဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် င်္ုံဏသ
် ြခ တုံ ြင
့် ့််
အပ်န္င
ှ ျား် ြေင်ျားမြေရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့််
ြစ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
သူအထဲ
၌ အလုံျားစုံ ခပေါ်ထြ
ွ ်လ သည်။ သူမှအပ မည်သြ
ူ မျှ ငါတအ
ုံ ့် ျား လမ်ျားြေရီျားြုံ
့်
မ ပန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ အလင်
ျားြုံ မခဆ င်ကြည်ျားခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူမအ
ှ ပ မည်သြ
ူ မျှ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမှ ယခနအထ
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြွင ့်် ပ ြေင်ျား မရှခသ နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား ထုံတ်ခြ ်မ ပသန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူမအ
ှ ပ
မည်သြ
ူ မျှ ငါတြ
ုံ ့် ုံ စ တန်၏ခြျျားြျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် ငါတ၏ခြ
ုံ ့်
ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ
မြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အတွငျား် ြျြျ
န္ှလုံျားသ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တြ
ုံ တ
် ွနျား် မှုမျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခြ ် ပခလသည်။ သူသည် ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်၊ ြ လသစ်တစ်ြေုံြုံ

အစ ပြုပပီျား ြစ်ြ ခြ င်ျားြင်သစ်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားသစ်၊ ပပီျားလျှင ် အမှုသစ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ပပီ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
မခရရ မှုတွင ် ငါတုံ အသြ်
ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်် အသြ်တ ြုံ အဆျားုံ သတ်ခပျားရင်ျားန္ှင ့်် ငါတ၏
ုံ ့်
့်
ြစ်တည်မှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားအ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ သွ
် ဝ ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား
့် ျားရ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ အ ပည့်အ
မင်န္င
ုံ ခ
် စလျြ်၊ ငါတထ
ုံ ့် သုံ ခမျှ
်လင့်် ြေင်ျားြုံ ယူခဆ င်ပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့်
့်
ြစ်တည်မှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား ြစ်ြ ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်သည်။
ထအ
ုံ ြေြ
ုံ အ
် တနမ
် ့် စ
ှ ၍၊ ငါတ၏စ
ုံ ့် တ်မျ ျားသည် သတရှလ ပပီ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတ၏
ုံ ့် စတ်ဝည ဉ်မျ ျားသည်
ပန်လည်အသြ်ဝင်လ သည်ဟုံ ထင်ရသည်။ ငါတအလယ်
ုံ ့်
၌ အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားြုံ
အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ ြတည်ျားြ ြေြေဲရ
့် ပပီျားသူ ြစ်သည့်် သ မန် ြစ်သည့်် မထင်ရှ ျားခသ ဤလူသည်န္ျားုံ ခနသည် ြစ်ခစ အပ်မြ်မြ်ခနသည် ြစ်ခစ ငါတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားထ၌
ဲ အပမဲရပပီ
ှ ျား၊ ခနခရ
့် ညပါ
ငါတခတ
ုံ ့်
ငတ
့်် ခနခသ သြေင်ခယရှု ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ သူ ြစ်ခပသည်။ အြယ်စင်စစ်
သူ ြစ်၏။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ သူသည် သမမ တရ ျား၊ လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့််
အသြ် ြစ်သည်။ သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ တစ်ြန် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ခ
် စပပီျား၊ အလင်ျားြုံ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ခ
် စြ
ငါတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ပျျို့လွင ့်် ြေင်ျားမှ ရပ်တနခ
် ့် စပပီျား ြစ်သည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမ်ခတ ်သုံ ့် ပန်လ ကြပပီျား ြစ်သည်၊ ငါတသည်
ုံ ့်
သူ၏ပလလင်ခရှ ျို့သုံ ့် ပန်လ ကြပပီျား ြစ်သည်၊ ငါတသည်
ုံ ့်
သူန္င
ှ ့်် မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ ် ခတွျို့ ကြရခပပပီ၊ သူ၏မျြ်န္ ှ ထ ျားြုံ ငါတုံ မျြ်
မင်ခတွျို့ ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့်
ခရှ ျို့၌ရှခသ လမ်ျားြလ
ုံ ည်ျား မင်ခတွျို့ ပပီျား ြစ်သည်။ ဤအြေျန်တွင၊် ငါတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည် သူ၏
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ လုံျားဝ ြေရကြသည်။ သူမည်သူ ြစ်သည်ြုံ ငါတုံ သ
ှ ့််
့် ပ၊ သူအမှု
့် သယမဝင်ခတ ခ
့် န္င
သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ငါတမဆန
ုံ ့်
ြ
် ့် ျင်ခတ သ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ခရှ ျို့၌ ငါတသည်
ုံ ့်
လဲြျပျပ်ဝပ်ကြ၏။
့် ြဲသ
ငါတ၏
ုံ ့် ြျန်ရခနခသ
ှ
အသြ်တ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားခန ြ်သုံ လ
် န္ှ
ုံ ့် င ့်် သူ၏
့် ုံြြ
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေရြ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် သူ၏ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ပန်လည်ခပျားဆပ်ြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ်
သူ၏ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ပန်လည်ခပျားဆပ်ြ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် သူ၏ စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုန္င
ှ ့်် စီစဉ်မှုမျ ျားြုံ န ြေြန္ှ
ုံ ့် င ့််
သူ၏ အမှုန္င
ှ အ
့်် တူ ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်ရန်၊ ပပီျားလျှင ် ငါတြ
ုံ ့် ုံ သူခပျားအပ်ထ ျားသည့်် အရ ြုံ
ပည့်စ
် ခ
ုံ စရန် တတ်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ ရ တုံငျား် ြုံ လုံပ်ခဆ င်ြထြ်
ုံ ့်
မည်သည့်် အရ ြုံမျှ ငါတုံ ဆန္ဒ
့် မရှခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ်မြ
ှု ုံ ြေရ ြေင်ျားသည် သင
ုံ ျား် ပပြုင်ပဲွ တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် သ
ူ ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် တစ်ြေစ
ုံ ီသည် ငါတအ
ုံ ့် ျား ဒဏ်ရ ရခစပပီျား ထတ်လနမ
် ့် ှု ြင ့််
ပည့်ခ
် စရစ်လျြ်၊ ငါတ၏
ုံ ့် ခသြွငျား် ခသြွြ်မျ ျားြုံ ထျားုံ န္ြ
ှ ်ခလသည်။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် စတ်ြျားူ မျ ျားန္ှင ့်် ငါတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ

ခြ ်ထတ
ုံ ်သည်။ ငါတုံ ခ
ှ ့်် လုံပ်သမျှမှသည် ငါတ၏
ုံ ့် အခတွျားမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားမျ ျား
့် ပ သမျှန္င
တစ်ြေြေ
ုံ ျင်ျားစီတုံငျား် အထ၊ ငါတ၏
ုံ ့် သဘ ဝအန္ှစ်သ ရသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့စရ အခ ြေအခနတစ်ြေုံထဲ
ထ ျားရြ
ှ
ငါတ၏
ုံ ့် အရှြ်ြုံ ြွယ်ဝှြ်စရ ခနရ မရှခအ င် တုံနလ
် ှုပ်ခစလျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၌ ထုံတ်ခြ ် ပြေရခလသည်။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့် စတ်ပျြ်ြွယ် မ ပည့်စ
် မ
ုံ မ
ှု ျ ျား
အ ျားလုံျား ြင ့်် ငါတုံ အခြ
် ထတ
ုံ ြေ
် ရသြဲသ
့် ုံ ြေ
် သြဲသ
့် ုံ ့်
့်
့် စ ျားရခစလျြ်၊ လုံျားဝ သမ်ျားသွငျား် ြေလုံြရ
သ ၍ပင် ြေစ ျားရခစရင်ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် လုံပ်ရပ်မျ ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် ရည်မှနျား် ြေျြ် ပန်ျားတုံငမ
် ျ ျားန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား၊ ငါတြ
ုံ ့် ယ
ုံ တ
် င
ုံ ပ
် င် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မခတွျို့ ရှခသျားသည့်် ခြ ြ် ပန်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြပ
ုံ င် တစ်ြေပုံ ပီျားတစ်ြေုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား သူ ခ ပ ပခလသည်။ သူြ
် ့် ျင် ြေင်ျားအတွြ်
့် ုံ ဆနြ
သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင်သည်၊ သူြ
ုံ ့် ုံ
့် ုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ရှုတ်ြေျ ြေင်ျားအတွြ် ငါတြ
သူ ပစ်တင်ဆျားုံ မပပီျား၊ သူ၏ အ မင်တွင ် ငါတ၌
ုံ ့် ခရွ ျားန္ုံတ်ထြ
ုံ ်ခသ အင်္ဂ ါရပ် တစ်ြေမ
ုံ ျှမရှ၊ ငါတသည်
ုံ ့်
ရှငသ
် န်ခနခသ စ တန် ြစ်သည်ဟုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား ြေစ ျားခစခလသည်။ ငါတ၏
ုံ ့် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျား
ခပျ ြ်လွငသ
့်် ွ ျားသည်၊ အြျြုျားအခကြ င်ျား မသင်ခ
ုံ ြ
ှု ုံမျှ
့် သ မည်သည့်် ခတ င်ျားဆမ
ငါတမ
ုံ ့် ပြုဝခ
ုံ ့် တ် သူအခပေါ်
မည်သည့်ခ
် မျှ ်လင်ြေ
ုံ ျှ ငါတုံ ့်
့် တ ခ
့် ပ၊ သမဟုံ
့် ျြ်ြမ
့်
လြ်သငမ
့်် ြေဝခ
့် ၊ုံ ့် ငါတ၏
ုံ ့် အမ်မြ်မျ ျားသည်ပင် ညတွငျား် ြေျင်ျား ခပျ ြ်ြွယသ
် ွ ျားသည်။
့် တ သ
့် ြဲသ
ဤသည်မှ ငါတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မြူျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သမ
ူ ျှ လြ်မြေန္င
ုံ သ
် ည့််
အမှနတ
် ရ ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ အြေျန်တစ်ြေဏအတွငျား် တင
ွ ၊် ငါတသည်
ုံ ့်
ငါတ၏
ုံ ့် အတွငျား် ပင
ုံ ျား်
ဟန်ြေျြ်ညမ
ီ ြ
ှု ုံ ဆျားုံ ရှုျားပပီျား၊ ခရှ ျို့တွငရ
် ခသ
ှ
လမ်ျားြုံ မည်သဆြ်
ုံ ့်
ရမည်ြုံ ငါတမသ
ုံ ့် ကြခြေျ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ငါတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားမျ ျား၌ မည်သုံ ခရှ
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားသည်
့် ျို့ဆြ်ရမည်ြုံ မသကြခပ။ ငါတ၏
ဒျားုံ ရင်ျား ပန်ဆြ
ုံ ်သည့်အ
် လ ျား ြစ်ပပီျား၊ သြေင်ခယရှု ြုံ ငါတုံ တစ်
ြေါမျှ မခတွျို့ ြူျားသည့်အ
် လ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
တစ်ြေါမျှ မသြျွမ်ျားြူျားသည့်အ
် လ ျား ထင်ရခလသည်။ ငါတ၏
ုံ ့် မျြ်စခရှ ျို့၌ရှခသ အရ တုံငျား် သည်
ငါတြ
ုံ ့် ုံ စတ်ရှုပ်ခထွျားမှု ြင ့်် ပည့်ခ
် စပပီျား၊ စတ်မပုံငျား် ြတ်န္င
ုံ ဘ
် ဲ ခတွခဝခနခစသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
တုံနလ
် ှုပ်
ခြေျ ြ်ြေျ ျားကြသည်၊ စတ်ပျြ်ကြသည်၊ ပပီျားလျှင ် ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားထြ
ဲ နြ်ရှုင်ျားခသ ခနရ တွင ်
ထန်ျားထ ျား၍မရသည့်် ခဒါသန္ှင ့်် အရှြ်ရ ြေင်ျား ရှကြသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ရင်ြွငြ
့်် ုံ ကြ
့် ြုျားစ ျားကြသည်၊
ထွြခ
် ပါြ်ရှ ြုံ ကြ
့်် င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံငှ့် ငါတ၏
ုံ ့် ြယ်တင်ရင
ှ ် ခယရှု ြုံ
့် ြုျားစ ျားကြပပီျား၊ ထုံ ပင်
့် သူြ
့် ုံ ရင်ြွငန္
ဆြ်ခစ ငြ
့်် ုံ ကြ
ုံ ့်
ခမ ြ်မ ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် န္ှမ်ြေ
့် ျ ြေင်ျားလည်ျား မရှဘဲ၊
့် ြုျားစ ျားကြသည်။ ငါတသည်
အ ပင်ပန်ျား၌ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်သလုံ ထင်ရသည်အ
့် ြေျန်မျ ျားရှခသ ်လည်ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားတွင ် ယြေင်ြ
တစ်ြေါမျှ မြေစ ျားြူျားသည့်် ဆျားုံ ရှုျားမခ
ှု ဝဒန ၏ ြစီျားန္ှပ်စြ် ြေင်ျားြုံ ြေရခလသည်။ တစ်ြေါတစ်ရတွင ်
ငါတသည်
ုံ ့်
အ ပင်ပန်ျား၌ ြေါတင
ုံ ျား် န္ှငမ
့်် တူ တည်ပငမ်ခနသည်ဟုံ ထင်ခြ င်ျား ထင်ရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့်

စတ်မျ ျားမှ မုံနတ
် ုံငျား် ထန်ခသ ပင်လယ်ြသ
ဲ့် ုံ အလွ
နအ
် မင်ျား စတ်ဆင်ျားရဲ ြေင်ျား ြင ့်် စတ်ခန္ှ ငအ
့်် ယှြ်
့်
ြစ်ခနရသည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည် ငါတ၏
ုံ ့် လွနြ
် ဲခသ စတ်ဆန္ဒမျ ျားြုံ
အဆျားုံ သတ်ခပျားပပီျား သူသည် ငါတ၏
ုံ ့် ြယ်တင်ရင
ှ ် ြစ်ပပီျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရသည်
ှ
ဟုံ
ယုံကြည်ရန် လုံလ ျားဘဲ ြစ်ခစရင်ျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အပ်မြ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ
ြေွ ြေျပစ်ခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ငါတအကြ
ုံ ့်
ျား
မည်သြ
ူ မျှ ကြြုျားစ ျား၍ မ ြတ်ြူျားလုံသည့်် အလွနန
် ြ်လှခသ ခြေျ ြ်နြ်ကြီျားတစ်ြေြ
ုံ ုံ
ြစ်ခပေါ်ခစပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည် ပထမဦျားဆျားုံ အကြမ်
ငါတြေ
ုံ ့် စ ျားရပပီျား ြစ်သည့်် အင်မတန်ကြီျားမ ျားခသ ဆုံတ်ဆင
ုံ ျား် မ၊ှု ငါတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ ၌
အင်မတန်ကြီျားမ ျားခသ အရှြ်ရမှု ြစ်သည်။ သူ၏တရ ျားစီရင်မန္
ှု င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ င်္ုံဏသ
် ခရန္ှင ့်် လူသ ျား၏ ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျားမြ
ှု ုံ သည်ျားမြေ ြေင်ျားအ ျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ အမှနတ
် ြယ်
န ျားလည်ခစသည်၊ ယင်ျားန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ရ တွင ် ငါတသည်
ုံ ့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် နမ်ြ
် ့် လွန ်
့် ျပပီျား အလွနအ
မစင်ကြယ်ကြခပ။ သူ၏တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ခဝြန် ပစ်တင်မြ
ှု ငါတုံ မည်
မျှ မ နခထ င်လ ျားပပီျား
့်
ြေမ်ျားကြီျားန ျားကြီျားန္င
ုံ သ
် ည်၊ ပပီျားလျှင ် လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ယှဉ်န္င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတသ
် ည်ြုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် တန်ျားတူ ြစ်မည် မဟုံတ်သည်ြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား
ပထမဦျားဆျားုံ အကြမ် န ျားလည်ခစသည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုြ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် ခန ြ်ထပ် အသြ်မရှငြ
် ၊ုံ ့် ဤသဘ ဝန္ှင ့််
အန္ှစ်သ ရြုံ အ မန်ဆျားုံ ြယ်ရှ ျားြုံန္ှ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ဆ
် သ သူ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ျားုံ ယုံတခ
မုံနျား် တျားီ စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ် ြစ် ြေင်ျားြုံ ရပ်စဲရန် တမ်ျားတမခစပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည် ငါတအ
ုံ ့် ျား သူ၏စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ျားြုံ ပုံနြ
် န်လုံစတ်
မရှခတ ဘ
ှု င
ှ ့််
့် ၊ဲ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခပျ ်ရင်စွ န ြေခစပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင်မန္
ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုသည် အသြ်ဆြ်လြ်ရင
ှ သ
် န်ရန် စတ်ဆန္ဒအ ျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ ခန ြ်တစ်ကြမ်
ခပျားပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူြ
ုံ ့် ြယ်တင်ရင
ှ အ
် ြစ် ခပျ ်ရင်စွ လြ်ြေခစပပီျား ြစ်သည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
့် ုံ ငါတ၏
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုမ၊ှ ငရဲမ၊ှ ခသမင်ျား၏ အရပ်လမ်ျားများုံ ခသ ြေျြုငမ
့်် ှ လှမ်ျားထြ
ွ ်လ ပပီျား ြစ်သည်...။
အနန္တတန်ြေျားုံ ရှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူစုံ ြစ်သည့်် ငါတြ
ုံ ့် ုံ ရရှပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် စ တန်အခပေါ်
ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ရန်သူ အခ မ ြ်အမျ ျားြုံ န္ှမ်နင်ျားပပီျား ြစ်သည်။
ငါတသည်
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သ မန် လူတစ်စသ
ုံ
ြစ်သည်၊ ခြေတ်မျ ျား မတင
ုံ မ
် ီ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တ်သ ျား ြေင်ျားြုံ ြေထ ျားရသူမျ ျား

ြစ်ပပီျား ခန ြ်ခြေျျားပထ
ုံ မ
ဲ ှ ဘုံရ ျားသြေင် ြေျီမပပီျားခသ ြေျြုျို့တသ
ဲ့် မ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ တစ်ြေါြ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ငင်ျားပယ်ြ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျ ြေဲက့် ြခသ ်လည်ျား၊ ယြေုံ၌ ငါတသည်
ုံ ့်
သူ၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား
ြေရပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ငါတသည်
ုံ ့်
အသြ်၊ ထ ဝရအသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်သည်။
ြမဘ ခပေါ်၌ ငါတုံ မည်
သည့်ခ
် နရ ၌ ရှသည် ြစ်ခစ၊ မည်သခသ
ုံ ့်
န္ှပ်စြ်ညြှဉ်ျားပန်ျားမှုမျ ျားန္ှင ့််
့်
ြပ်ခဘျားဒြ
ုံ ခမျ ျားြုံ ကြ့်ကြ့်ြေရသည် ြစ်ခစ၊ ငါတသည်
ုံ ့်
အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခဝျားြွ ၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့် ြန်ဆင်ျားရှငန္
် င
ှ ့်် ငါတ၏
ုံ ့်
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်ခသ ခကြ ငတ
့်် ည်ျား။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် စမ်ျားခရတွငျား် မှ ခရြဲသ
့် ုံ တ
ှ ့်် ငါ ပပီျားလျှင ်
့် ုံျားထွြ်လ ပပီျား သင်န္င
အ ြေ ျားသူတန္ှ
ုံ ့် င ့်် သမမ တရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ရှ ခြွပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ
ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနသူ အ ျားလုံျားအြုံ ခပျား
့် ထ ျားခလသည်။
မဆျားုံ န္င
ုံ ခ
် သ တစ်လှညစ
့်် ီ ြစ်ခပေါ်မှု ြင ့်် ခနသ ပပီျားခန ြ် လထွြလ
်
သြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုသည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မရပ်တနသ
် ့် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်အ
န္င
ှ ့်် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ်၊ ပပီျားလျှင ်
့် ခပေါ်၊ ငါအခပေါ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားခန ြ် လုံြ်ပပီျား သူ၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုြုံ လြ်ြေခသ
သူအ ျားလုံျားအခပေါ် ခဆ င်ရွြ်ခလသည်။
၂၀၁၀ ြေုံန္စ
ှ ်၊ မတ်လ ၂၃ ရြ်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

မ တက
၁။ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားအခပေါ် အုံပ်စျားုံ ခသ
စစ်မှနခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ဆူ ြစ်သည်
၂။ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်မှ တစ်ြန် ပန်ကြလ ခသ သြေင်ခယရှု ြစ်သည်
၃။ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြငသ
့််
ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်န္င
ုံ သ
် ည်
့်
အြေန်ျား န္ှစ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမည်န မမျ ျား၏ သမမ တရ ျားမျ ျား
၁။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အဘယ်ခကြ င ့်် အမည်န မမျ ျားြုံ ြေယူသနည်ျား၊ ထအ
ုံ ့် ပင် အမည်န မတစ်ြေုံသည်

ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံျားစြ
ုံ ုံ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ခလ ။
၂။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အဘယ်ခကြ င ့်် မတူညခ
ီ သ အမည်န မမျ ျား ြင ့်် မတူညခ
ီ သ ခြေတ်ြ လမျ ျား၌
ခြေေါ် ကြသနည်ျား။
အြေန်ျား သျားုံ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏ အဆင်သ
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် သမမ တရ ျားမျ ျား
့် ျားုံ ဆင်န္
့် င
၁။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမ ြေင်ျားအမှုမှ မည်သည့်အ
် မှု ြစ်သနည်ျား။
၂။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့်် ျားုံ ဆင၏
့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်
့် မှု၏ အဆငသ
၃။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့်် ျားုံ ဆငြေ
့်် ျင်ျားစီ၏ ရည်ရွယြေ
် ျြ်န္င
ှ ့်် အဓပပ ယ်
့် မှု၏ အသီျားသျားီ ခသ အဆငသ
၄။ ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငြေ
့်် ျင်ျားစီ၏ အသီျားသျားီ ကြ ျားရှ ဆြ်န္ယ်မှု
၅။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့်် ျားုံ ဆငြ
့်် ုံ သ ြေင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျား၏
့် မှု၏ အဆငသ
လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခကြ င ့်် အဆရ
ုံ သနည်
ှ
ျား။
အြေန်ျား ခလျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏ သမမ တရ ျားမျ ျား
၁။ ဘုံရ ျားသြေင်န္
ှု ြ
် ပတ်ခတ ် အမှု၏ အခရျားပါမှု
့် တ
၂။ ဘုံရ ျားသြေင်၏သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား အမှု၏ အခရျားပါမှု
၃။ ဘုံရ ျားသြေင်၏တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား အမှု၏ အခရျားပါမှု
၄။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားအမှု၏ အခရျားပါမှု
၅။ ြယ်တင်ြေရရန်န္င
ှ ့်် စုံလင်ခအ င် ပြု ြေင်ျားြေရရန် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်မည်ြသ
ဲ့် ုံ ယ
့် ုံကြည်ရမည်နည်ျား။
အြေန်ျား ငါျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်သည့်် သမမ တရ ျားမျ ျား
၁။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ အဘယ်နည်ျား။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အန္ှစ်သ ရမှ အဘယ်နည်ျား။
၂။ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခရျားပါပုံ
၃။ လူဇ့် တြေဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်ကြ ျား ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားမှု
၄။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် လူဇ့် တြေယူသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြယ်တင်မှုြုံ
ပ၍
ုံ လုံအပ်သည်
၅။ န္ှစ်ကြမ်တုံင ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စသည်
အြေန်ျား ခ ြေ ြ် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သင်၏ယုံကြည်မှုတွင ် သင်ပုံငဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသင်သ
့် ည့််
ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား၏ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်အြေျြုျို့

၁။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏အမှုြုံ ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား
၂။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ဆျားုံ မျ ျား၏အမှုြုံ ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား
၃။ စစ်မန
ှ ခ
် သ ြေရစ်ခတ ်န္င
ှ ့်် ြေရစ်ခတ ်၏အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ သူမျ ျားအကြ ျား ပုံငျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား
၄။ မှနခ
် သ လမ်ျားန္ှင ့်် မှ ျားခသ လမ်ျားမျ ျား၊ န္ှင ့်် မှနခ
် သ အသင်ျားခတ ်န္င
ှ ့််
မှ ျားခသ အသင်ျားခတ ်မျ ျားအကြ ျား ပုံငျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား
၅။ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူတ၏ခန
ုံ ့်
ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားအကြ ျား ြွ ြေ ျားမှု
၆။ မှနခ
် သ ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားန္ှင ့်် မှ ျားခသ ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျား၊ မှနခ
် သ သျားုံ ထန်ျားမျ ျားန္ှင ့််
မှ ျားခသ သျားုံ ထန်ျားမျ ျားအကြ ျား ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျား
၇။ အ ပင်ပန်ျား ခြ င်ျားခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် စတ်သခဘ ထ ျားအတွငျား်
ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျားအကြ ျားရှ ြွ ြေ ျားမှု
အြေန်ျား ြေုံနစ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်ယုံကြည်ရ တွင ် န ျားလည်ထ ျားသင်သ
့် ည့်် သမမ တရ ျားမျ ျား၏
အ ြေ ျားခသ ရှု ခထ င်မ
့် ျ ျား
၁။ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသစ်ြုံ လူတုံ ဆန
ြ
် ့် ျင် ြေင်ျား၏
့်
အရင်ျားအ မစ်ြုံ သရှ ြေင်ျား
၂။ မှနခ
် သ လမ်ျားြုံ ရှ ခြွရ ၌ သင်၌ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည်
၃။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ရ ၌ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သ မန် ဆြ်ဆခရျားြုံ
တည်ခဆ ြ်သငသ
့်် ည်
၄။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ငခ
့်် သ သနရ
် ့် ှငျား် သူမျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ြျငဝ
့်် တ်
၅။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျားမှ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရှ ရန်အတွြသ
်
မ ြစ်သငခ
့်် ပ
၆။ ဒုံြခဆင်ျားရဲ၏အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား သည်ျားြေရမည့်် ဒုံြခဆင်ျားရဲအမျြုျားအစ ျား
၇။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ လုံခလ ြ်သည့််
ခြ င်ျားခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား ြင ့်် ပင်ဆင်သငသ
့်် ည်
အြေန်ျား ရှစ် လူအမျြုျားမျြုျားအြုံြုံတ၏
ုံ ့် နင်္ျားုံ အဆျားုံ မျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားအ ျား ခပျားထ ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြတမျ ျား

အခန်ား တစ် အနနတတန်ခုားရှင ် ဘုရ ားသခင်သည် အရ ခ ် သမ်ားကု
ဖန်ဆင်ားခသ
ို့ ည်ို့ စစ်မှန်သညို့ ် တစ် ားတည်ားတသ ဘုရ ားသခင် ခဖစ်သည်
၁။ အနနတတန်ခုားရှငဘ
် ရ
ု ားသခင်သည် အရ ခ ် သမ်ားအတ ေါ် အု ် စုားတသ
စစ်မှန်တသ ဘုရ ားသခင်တစ်ဆခူ ဖစ်သည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဤခလ ြ၏အရ ြေပ်သမ်ျားသည် အနန္တတန်ြေျားုံ ရှင၏
် အခတွျားမျ ျားန္ှင ့်် သူ၏မျြ်လုံျားမျ ျားခအ ြ်၌
လျင် မန်စွ ခ ပ င်ျားလဲ ခလ၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ြေါမျှမကြ ျားြေဲြ
့် ူျားခသ အရ မျ ျား
ရုံတ်တရြ်ခရ ြ်လ ခသ ်လည်ျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြ လတ ရှညစ
် ွ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ အရ မျ ျားမှ
အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် တစ်စတစ်စဆျားုံ ရှုျားလျြ် ခန၏။ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် မည်သည့်ခ
် နရ ၌ရှခကြ င်ျားြုံ
မည်သမ
ူ ျှ န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား မရှန္င
ုံ ဘ
် ဲ အနန္တတန်ြေျားုံ ရှငန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသြ်စမ
ွ ်ျားအ ျား၏
အစွမ်ျားတန်ြေျားုံ ကြီျား မတ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သ လွန ် ြေင်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ပင် မသန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားတုံ ့်
သတမမူမခသ အရ ြုံ မင်န္င
ုံ သ
် ည်အ
့် တွြ် သူသည်သ လွန၏
် ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ပစ်ပယ် ြေင်ျားြုံ
ြေရခသ သူ ြစ်ခသ ်လည်ျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင်သည်အ
့် တွြ် သူသည်ကြီျား မတ်၏။ သူသည်
အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခသ ြေင်ျား၏အဓပပ ယ်ြုံ သပပီျား၊ ထမ
ုံ ျှမြ
သူြန်ဆင်ျားြေဲခ
် ဘဝြုံ အုံပ်ထန်ျားရန်အတွြ် မည်သည့်စ
် ည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားမှ
့် သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ၏
သငခ
့်် လျ ်ခကြ င်ျားြုံ သူသ၏။ သူသည် လူသ ျား ြစ်တည် ြေင်ျား၏ အုံတ် မစ် ြစ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ရှင ် ပန်ထခ မ ြ်ခစခသ ခရွ ျားန္တ
ှု ်ြယ်တင်ရင
ှ ် ြစ်၏။ သူသည် ရင်လန်ျားခသ စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ
ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျား ြင ့်် ဝန်ပခစ၍ ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ပည့်ခ
် သ စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ရင်လန်ျား ြေင်ျား ြင့်် ြေျီမခလ၏၊
ယင်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားမှ သူ၏အလုံပ်န္င
ှ ့်် သူ၏အစီအစဉ် အြုံအလ
ုံ ့် ြစ်၏။
ငှ
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အနန္တတန်ြေုံျားရှင် သြ် ပင်ျားြေျခတ ်မူ ြေင်ျား” မှ

စကြဝဠ န္ှင ့်် အ ြ သ၏ ြျယ်ခ ပ မှုထတ
ဲ ွင၊် မခရမတွြ်န္င
ုံ ခ
် သ သတတဝါမျ ျား ခနထင
ုံ ပ် ပီျား
မျြုျားပွ ျားကြသည်၊ ထပ်တလဲလဲ ြစ်ခနခသ ဘဝနယ မြုံ လုံြ်ခလျှ ြ်ြ
ပခ
ုံ သစည်ျားမျဉ်ျားတစ်ရပ်ြုံ လုံြန
် ခစ ငထ
့်် န်ျားကြသည်။ ခသသူမျ ျားသည် ရှငသ
် မ
ူ ျ ျား၏

အ ြစ်အပျြ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ ယူခဆ င်သွ ျားကြပပီျား ရှငခ
် နသူမျ ျားသည်
ခသဆျားုံ ပပီျားခသ သူမျ ျား၏ အလ ျားတူ ဝမ်ျားနည်ျားြွယ်ရ သမုံငျား် ြုံ တစ်ြန် ပန်လုံပ်ကြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် မမြုံယြ
် ုံယ-် ငါတသည်
ုံ ့်
အဘယ်ခကြ င ့်် အသြ်ရှငက် ြသနည်ျား။
အဘယ်ခကြ င ့်် ခသကြရသနည်ျား။ ဤြမဘ ခလ ြြုံ မည်သူ ြွပ်ြဲ အုံပ်ြေျြုပ်သနည်ျား။
ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မည်သူ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ွ ်ြုံ သဘ ဝတရ ျားမြေင်ြ
့် နည်ျား။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
အမှနတ
် ြယ် ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ွ ်သည် မမ၏ြကြမမ ြုံ အမှနတ
် ြယ်
့် ခလ ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ထန်ျားြေျြုပ်သခလ ...ဟုံ မခများဘဲ မခနန္င
ုံ ခ
် ပ။...လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ၏
် အစန္ှင ့််
အန င်္တ်တြ
ုံ ့် ုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် စကြဝဠ န္ှင ့်် အရ ြေပ်သမ်ျား၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ရှင ်
မည်သူ ြစ်သည်ြုံပင် တြယ်ြုံ မသခပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ဤနယ မအလယ်တွင ် မတတ်သ ၍
အသြ်ရင
ှ ရ
် ုံ မျှ ရှငခ
် လသည်။ အရ ြေပ်သမ်ျားအလယ်န္င
ှ ့်် ခြ င်ျားြင်တွင ် ြမဘ အဆြ်ဆြ်
အရ ရ တင
ုံ ျား် အခပေါ် အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံငစ
် ဲခ
ွ သ သူ တစ်ဦျားသ ရှသည့်အ
် တွြ်၊ မည်သမ
ူ ျှ ယင်ျားြုံ
မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မည်
သမ
ူ ျှ မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည် လူသ ျားြ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
့်
မရှု မင်ြူျားခသ သူ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မသြူျားသ၊ူ ၎င်ျားတည်ရှ ြေင်ျားြုံ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မယုံကြည်ြူျားသူ ြစ်သည်- သရ
ုံ ့် တွင ် သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ဘျားုံ ခဘျားမျ ျားအထဲ ဇီဝအသြ်ြုံ မှုတ်သင
ွ ျား် ြေဲပ့် ပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အသြ်ခပျားြေဲသ
့် ူ ြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ တည်ရှြေွငခ
့်် ပျားလျြ်၊ ခထ ြ်ပြ
အ ျား ြည့်ခ
် ပျားသူ ြစ်ပပီျား၊ သူသည်
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မျြ်ခမှ ြ်ခြေတ်အထ လမ်ျား ပပပီျားသူ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သူတစ်ပါျားတည်ျားသ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ ရှငသ
် န်ခန ြေင်ျားအတွြ် အ ျားထ ျားသည့်သ
် ူ ြစ်သည်။ သူသည် အရ ြေပ်သမ်ျားအခပေါ်
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ စွဲြုံငပ် ပီျား၊ စကြဝဠ ထဲရှ သြ်ရသတ
ှ
တ ဝါအ ျားလုံျားြုံ အုံပ်စျားုံ ခလသည်။ သူသည်
ရ သီခလျားပါျားြုံ ြွပ်ြဲအုံပ်ြေျြုပ်ပပီျား ခလ၊ ဆီျားန္င
ှ ျား် ြေ၊ဲ န္ှငျား် န္ှင ့်် များုံ တြ
ုံ ့် ုံ ခြေေါ်ခသ သူမှ သူ ြစ်သည်။
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ ခနခရ င် ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားပပီျား၊ ညြုံ ြွငလ
့်် ှစ် ခပျားခလသည်။ သူသည်
လူသ ျားြုံ ခတ င်မျ ျား၊ ခရြန်မျ ျား၊ မစ်မျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ရှ သြ်ရအ
ှ ျားလုံျားြုံ ခထ ြ်ပခ
့် ပျားရင်ျား၊
ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားြုံ ြေင်ျားြျင်ျားသူ ြစ်သည်။ သူ၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသည်
ခနရ တုံငျား် တင
ွ ရ
် ၏၊
ှ သူ၏တန်ြေျားုံ သည် ခနရ တုံငျား် တင
ွ ် ရှ၏၊ သူ၏ ဉ ဏ်ပည သည်
ခနရ တုံငျား် တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ျား၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ သည် ခနရ တုံငျား် တွငရ
် ၏။
ှ
ဤနယ မန္ှင ့််
စည်ျားမျဉ်ျားအသီျားသျားီ သည် သူ၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား၏ ပယုံင်္် ြစ်ပပီျား အသီျားသျားီ သည်
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် တန်ြေုံျားတြ
ုံ ့် ုံ ထုံတ်ခြ ် ပသသည်။ အဘယ်သသ
ူ ည် သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ မှ
ြင်ျားလွတန္
် င
ုံ သ
် နည်ျား။ ပပီျားလျှင ် သူ၏ အကြအစည်မျ ျားမှ အဘယ်သသ
ူ ည် မမြယ
ုံ ်ြုံယ်

ထုံတ်ပစ်န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ သူ၏အကြည့်ခ
် အ ြ်တွင ် အရ ြေပ်သမ်ျားတည်ရပပီ
ှ ျား၊ ထအ
ုံ ့် ပင်
အရ ြေပ်သမ်ျားသည် သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ခအ ြ်တွင ် အသြ်ရင
ှ ခ
် လသည်။ သူ၏
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် တန်ြေျားုံ တြ
ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား သူသည် အမှနတ
် ြယ် တည်ရပပီ
ှ ျား
အရ ြေပ်သမ်ျားအခပေါ် အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ စွဲြုံငသ
် ည်ြုံ အသအမှတ် ပြုရုံ ြလွဲ၍ အ ြေ ျား
ခရွ ျားြေျယ်စရ မရှဘဲ ြစ်ရစ်ခစခလသည်။ သူမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
မပပီျားန္င
ုံ မ
် ဆျားုံ န္င
ုံ ် ခထ ြ်ပခ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် စကြဝဠ ြပ
ုံ င် မြွပ်ြဲမအုံပ်ြေျြုပ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည်
့် ပျားြုံ မဆ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ သတ ပြုန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ သတမ ပြုန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ်
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ ယုံကြည်သည် ြစ်ခစ၊ မယကုံ ြည်သည် ြစ်ခစ၊ သင်၏
ြကြမမ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ပင
ုံ ျား် ြတ်သည်မှ ခသြေျ ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားအခပေါ်
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ အပမဲ စွဲြုံငထ
် ျားမည်မှ ခသြေျ ခပသည်။ သူ၏ တည်ရှ ြေင်ျားန္ှင ့််
ဩဇ အ ဏ တသည်
ုံ ့်
လူသ ျား၏ သတ ပြုြေရြ န ျားလည် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် အခ ြေမြေခပ။
သူသ လျှင ် လူသ ျား၏ အတတ်၊ ပစစြုပပနန္
် င
ှ ့်် အန င်္တ်တြ
ုံ ့် ုံ သပပီျား၊ သူသ လျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ြကြမမ ြုံ အဆျားုံ အ ြတ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤအြေျြ်ြုံ သင်လြ်ြေန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊
လြ်မြေန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ မမ၏မျြ်စ ြင ့်် မျြ် မင်ကြြုရမည့််
အြေျန်သည် ကြ မငလ
့်် မ်မ
့် ၊ုံ ့် ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မကြ မီ
့် ည်မဟုံတ်သြဲသ
ြျခရ ြ်ခစမည့်အ
် ြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်စခအ ြ်တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
အသြ်ရင
ှ ြ
်
ခသဆျားုံ ကြရသည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုအတွြ် အသြ်ရင
ှ ် ြစ်ပပီျား
ခန ြ်ဆျားုံ အကြမ် ၎င်ျားတမျြ်
ုံ ့်
စမှတ်သည့်အ
် ြေါသည်လည်ျား ဤစီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အတွြပ
် င် ၎င်ျားတုံ ့်
မှတ်ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ထပ်ြေါတလဲလဲ ခြေါြ်တခြေါြ်
ုံ ့်
ပန် သွ ျားလုံြလ
်
လုံြ်
ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားမှ မြေင်ျားြေျြ်မရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် သူ၏
အကြအစည်တ၏
ုံ ့် တစ်စတ်တစ်ခဒသ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုသည် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
မရပ်တနခ
် ့် ပ။ ယင်ျားသည် မရပ်မန ျား တုံျားတြ်ခနသည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား သူ၏
တည်ရှ ြေင်ျားြုံ သခစလမ်မ
့် ည်၊ သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ ယကုံ ြည်ြျားုံ စ ျားခစလမ်မ
့် ည်၊
သူ၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှု မင်ခစလမ်မ
ုံ င
် ခတ ်သုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား သူ၏န္င
ပန်လ ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူ၏အစီအစဉ် ြစ်ပပီျား န္ှစ်ခထ င်ြေျီကြ သူ
စီမြေနြေ
် ့် ခ
ွဲ နပပီျား ြစ်သည့်် အမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲမှုအလယ်၌သ လူသ ျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျား

ြေရန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

အသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားသည် မည်သမ
ူ ဆုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ သ
် ည့်် အရ တစ်ြေုံ မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သမ
ူ ဆုံ
အလွယ်တြူ ရယူန္င
ုံ ခ
် သ အရ တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ်
့် ခ
အသြ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှသ လ န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်၏၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယတ
် ုံငသ
် ည်သ အသြ်၏အန္ှစ်သ ရြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တုံငသ
်
အသြ်၏
လမ်ျားြေရီျား ရှခလသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် အသြ်၏အရင်ျားအ မစ် ြစ်ပပီျား၊
အစဉ်စီျားဆင်ျားခနခသ ရှငသ
် န်သည့်် အသြ်စမ်ျားခရ ြစ်၏။ ြမဘ ခလ ြြုံ
သူြန်ဆင်ျားြေဲြေ
့် ျန်ြတည်ျားမှစ၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အသြ်၏ စွမ်ျားအ ျားပါဝင်သည့်် အမှုမျ ျားစွ ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်သည်၊ လူသ ျားထ အသြ် ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားသည့်် အမှုမျ ျားစွ ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားအခန ြင့်် အသြ်ရရှခစန္င
ုံ ရ
် န် အလငှ
ုံ ့် ကြီျားမ ျားခသ
အြုံျားအြေတစ်ြေြ
ုံ ုံ ခပျားဆပ်ပပီျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်
့် ခ
ြုံယခ
် တ ်တုံငသ
် ည် ထ ဝရအသြ် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံငသ
် ည် လူသ ျားြုံ
ရှင ် ပန်ထခ မ ြ်ခစသည့်် လမ်ျားြေရီျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်၏။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏န္ှလုံျားသ ျားမှ
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ြင်ျားမဲ့် ြေင်ျားမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားအလယ်တင
ွ ် တစ်ြေျန်လုံျား အသြ်ရင
ှ ခ
် နခပသည်။
သူသည် လူသ ျား အသြ်ရင
ှ မ
် ၏
ှု လမ်ျားများုံ ခစခ
ှု အရင်ျားအ မစ်န္င
ှ ့််
့် စ ်မ၊ှု လူသ ျား ြစ်တည်မ၏
ခမွျားြွ ျားပပီျားခန ြ် လူ၏ ြစ်တည်မအ
ှု တွြ် ကြယ်ဝခသ သြ
ုံ ် ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားြုံ
ပန်လည်ခမွျားြွ ျားြုံ ့် ြစ်ခစပပီျား၊ ၎င်ျားြုံ ၎င်ျား၏အြေန်ျားြဏ္ဍတင
ုံ ျား် ြုံ ဇွဲနပဲကြီျားစွ
ြှ ျားသတ်၍မရခသ အသြ် အင်အ ျားခကြ င့််
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် စ၏။ သူ၏တန်ြေျားုံ န္ှင ့်် သူ၏ပငမ်
လူသ ျားသည် မျြုျားဆြ်တစ်ဆြ်ပပီျားတစ်ဆြ် အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား ြစ်သည်၊ ယင်ျားြ လတစ်ခလျှ ြ်လုံျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြ်တန်ြေျားုံ သည် လူသ ျား တည်ရမှု
ှ ၏ အဓြပပ
့် ျားုံ မှု ြစ်ြ ၊ ယင်ျားအတွြ်
မည်သည်သ
့် မန်လူသ ျားြမျှ ခပျားဆပ်ြူျား ြေင်ျားမရှခသ အြုံျားအြေြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ခပျားဆပ်ပပီျား ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြ်အင်အ ျားသည် မည်သည်တ
့် န်ြေျားုံ ြမ
ုံ ဆုံ ခအ င်န္င
ုံ ၏
် ။ ထအ
ုံ ့် ပင်
မည်သည်တ
့် န်ြေျားုံ ထြ်မဆုံ သ လွန၏
် ။ သူ၏အသြ်သည် ထ ဝရ ြစ်၏၊ သူ၏တန်ြေျားုံ သည်
ထူျားြသ
ဲ လွနြ
် ၊ သူ၏ အသြ်အင်အ ျားြုံ မည်သည့်် အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့််
ရန်သအ
ူ င်အ ျားြမျှ မလမ်ျားများုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ အြေျန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခနရ ြုံ ပဓ နမထ ျားဘ၊ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အသြ်အင်အ ျားသည် တည်ရ၍
ှ ၎င်ျား၏ခတ ြ်ပခသ ခရ င် ြေည်ြုံ ထွနျား် လင်ျား၏။ ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ့််
ခ မကြီျားသည် ကြီျားမ ျားခသ ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျားြုံ ကြြုခြ င်ျားကြြုရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏

အသြ်မှ မူ ထ ဝရ မခ ပ င်ျားလဲခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျား၏ တည်ရှ ြေင်ျား
အရင်ျားအ မစ် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတတည်
ုံ ့်
ရှ ြေင်ျား၏ ခရခသ ြ် မစ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ အရ ြေပ်သမ်ျား
မတည်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြ်သည် ဆြ်လြ်တည်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်။ လူသ ျား၏အသြ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ အစ ပြု၏။ ခြ င်ျားြင်၏ တည်ရှ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊
ြမဘ ခ မကြီျား တည်ရှ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြ်တန်ြေျားုံ ခကြ င့်် ြစ်၏။ အသြ်၏
စွမ်ျားအ ျားရသည့်
ှ
် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ ခြျ ်လွနန္
် င
ုံ ် ြေင်ျား
မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အ ျားမ န်ရသည့်
ှ
် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကသဇ အ ဏ ပင
ုံ န
် ြ်မှ
မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤနည်ျား ြင့်် မည်သပ
ူ င် ြစ်ခစ အခယ ြ်တုံငျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်
န ြေရမည်၊ အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြွပ်ြဲမှုခအ ြ်တွင ် အသြ်ရင
ှ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား၊ မည်သမ
ူ ျှ
သူ၏လြ်မှ မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား
ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြစ်တည်မလ မီတွင၊် စကြဝဠ တည်ျား ဟူခသ ပင်္ြုဟ်အ ျားလုံျား၊ များုံ ခြ င်ျားြင်မှ
ကြယ်မျ ျားအ ျားလုံျားသည် တည်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ ြျယ် ပနသ
် ့် ည်ရ
့် ှု ခထ ငအ
့်် ဆငတ
့်် င
ွ ်
များုံ ခြ င်ျားြင်တွငရ
် သည်
ှ
့် ဤအစုံအခဝျားမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ထန်ျားြေျြုပ်မခ
ှု အ ြ်တွင ်
သူတုံ ြစ်
့် တည်ခနသည့်် တစ်ခလျှ ြ်လုံျား န္ှစ်ခပါင်ျားမည်မျှ ကြ ပပီ ြစ်ခသ ်လည်ျား
ပမ
ုံ န
ှ လ
် ည်ပတ်ခနြေဲသ
သည်အ
့် ြေျန်တွင ် မည်သည့််
့် ည်။ မည်သည်ပ့် င်္ြုဟ်ြ သီျားသန ် မည်
့်
အရပ်ြုံသွ ျားသည်၊ မည်သည့်် ပင်္ြုဟ်ြ မည်သည်အ
့် လုံပ်ြုံ လုံပ်ပပီျား မည်သည့်အ
် ြေျန်တွင ် လုံပ်သည်၊
မည်သည့်် ပင်္ြုဟ်ြ မည်သည့်် ပင်္ြုဟ်ပတ်လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ခလျှ ြ် လည်ပတ်သည်၊ ပပီျားလျှင ်
မည်သည်အ
့် ြေျန်တွင ် ခပျ ြ်ြယ
ွ ်သည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အစ ျားထျားုံ ြေရသည်- ဤအရ အ ျားလုံျားသည်
အမှ ျားအယွငျား် အနည်ျားငယ်မျှ မရှဘဲ ဆြ် ြစ်ခနခပသည်။ ပင်္ြုဟ်မျ ျား၏ တည်ခနရ မျ ျားန္ှင ့််
၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျားထဲြ အြွ အခဝျားအ ျားလုံျားြ တြျသည့်် ပစ
ုံ မျ ျားြုံ လုံြန
် ကြသည်၊ အ ျားလုံျားြုံ
တြျသည်အ
့် ြေျြ်အလြ်န္င
ှ ့်် ခြ ် ပ၍ရသည်။ ၎င်ျားတုံ ြေရီ
ှ သ
် ည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားမျ ျား တစ်ခလျှ ြ်၊
့် ျားန္င
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လည်ပတ်မှု မန်န္နှု ျား် န္ှင ့်် ပစ
ုံ မျ ျား၊ အခနအထ ျား အမျြုျားမျြုျား ြင၄
့်် င်ျားတရှ
ုံ ့် သည်အ
့် ြေျန်- ဤအရ
အ ျားလုံျားြုံ တြျစွ တုံငျား် တ န္င
ုံ ပ် ပီျား အထူျားနယ မမျ ျား ြင ့်် ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ အလွနရ
် ည
ှ လ
် ျ ျားသည့််
ြ လမျ ျားစွ ကြ ပင်္ြုဟ်မျ ျားသည် အနည်ျားငယ်မျှ ခသွြည်သွ ျား ြေင်ျားမရှဘဲ ဤနယ မမျ ျားြုံ
လုံြန
် ြေဲက့် ြသည်။ ၎င်ျားတ၏ပတ်
ုံ ့်
လမ်ျားမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတလ
ုံ ့် ုံြန
် သည့်ပ
် စ
ုံ မျ ျားြုံ

မည်သည့်တ
် န်ြေျားုံ ြမျှ မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မခန္ှ ငယ
့်် ှြန္
် င
ုံ ခ
် ပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခရွ ျို့လျ ျားမြ
ှု ုံ
ထန်ျားြေျြုပ်သည့်် အထူျားနယ မမျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပသည့်် တြျသည့်် အြေျြ်အလြ်တသည်
ုံ ့်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ကသဇ အ ဏ ြင ့်် ကြြုတင် ပဌ န်ျားပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် ၎င်ျားတုံသည်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
်
့်
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ျားြေျြုပ်မခ
ှု အ ြ်တွင ် ဤနယ မမျ ျားြုံ သူတဘ
ုံ ့် သ န ြေကြခလသည်။
ြျယ် ပနသ
် ့် ည့်် ရှု ခထ ငအ
့်် ဆငတ
့်် င
ွ ၊် တစ်ြေျြုျို့ခသ ပစ
ုံ မျ ျား၊ တစ်ြေျြုျို့ အြေျြ်အလြ်မျ ျား၊ ထူျားဆန်ျားပပီျား
ရှငျား် ပ၍မရန္င
ုံ သ
် ည့်် အြေျြုျို့ခသ နယ မမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြစ်ရပ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွခတွျို့ ရှရန်
လူသ ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် မြေြ်ခပ။ လူသ ျားတြ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် တည်ရသည်
ှ
ြုံ ဝန်မြေသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ြ
်
အရ အ ျားလုံျားြုံ ပြုလုံပ်ပပီျား အုံပ်စျားုံ သည်ဆသ
ုံ ည်အ
့် ြေျြ်ြုံ လြ်မြေခသ ်လည်ျား၊ ထအ
ုံ ့် ပင်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ဩဇ အ ဏ တည်ရမှု
ှ ြုံ အသအမှတ် မ ပြုခသ ်လည်ျား၊ စကြဝဠ ထဲြ
အရ အ ျားလုံျား၏ ြစ်တည်မ၊ှု ၎င်ျားတ၏လှု
ုံ ့်
ပ်ရှ ျားမှုမျ ျားြုံ သတ်မှတ်ခပျားခသ အခ ြေြေ
သခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ပုံစမျ ျားြုံ ကြီျားမ ျားြျယ် ပနပ် ပီ
ုံ ခ
် သ လျှြုျို့ ဝှြ်စမ
ွ ်ျားအင်တစ်ြေြ
ုံ
့် ျား မ မင်န္င
အုံပ်စျားုံ ြ ထန်ျားြေျြုပ် ထ ျားသည်ြုံ လူသ ျားသပပပည ရှငမ
် ျ ျား၊ နြခတတခဗဒ ပည ရှငမ
် ျ ျား န္ှင ့််
ရူ ပခဗဒပည ရှငမ
် ျ ျားြ ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ခတွျို့ ရှခနကြ၏။ ဤလှုပ်ရှ ျားမပ
ှု စ
ုံ မျ ျား၏ အလယ်၌ အရ အ ျားလုံျားြုံ
စီစဉ်ညန်ကြ ျား ခနသည့်် အနန္တတန်ြေျားုံ ရှငတ
် စ်ပါျား ရှသည်ြုံ ဤအြေျြ်ြ လူသ ျားြုံ လြ်ြေခစ၏။
သူ၏တန်ြေျားုံ သည် ထူျား ြေ ျားဆန်ျားကြယ်ပပီျား၊ သူ၏စစ်မန
ှ ခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သမ
ူ ျှ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား
သူသည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အြေျန်တုံငျား် တွင ် အုံပ်စျားုံ ြ ထန်ျားြေျြုပ်၏။ မည်သည့်လ
် ူသ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
မည်သည့်အ
် င်အ ျားစြ
ုံ မျှ သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ မခြျ ်လွနန္
် င
ုံ ခ
် ြေျ။ ဤအြေျြ်အရ၊
အရ အ ျားလုံျား၏ ြစ်တည်မြ
ှု ုံ စျားုံ များုံ ခနခသ နယ မတအ
ုံ ့် ျား လူသ ျားတြ
ုံ ့် မထန်ျားြေျြုပ်န္င
ုံ ၊် မည်သြ
ူ မျှ
မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ သ
် ည်ြုံ လူသ ျားသည် အသအမှတ် ပြုရခပမည်။ ဤနယ မတြ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားတုံ အ
် ဝ
့် ပည့်အ
န ျားမလည်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ၎င်
ုံ ့်
သဘ ဝအခလျ ြ် ြစ်ခပေါ်ခန ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ဲ
့် ျားတသည်
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ရှငတ
် စ်ဦျားြ သတ်မှတခ
် ပျား ြေင်ျား ြစ်သည်ြုံလည်ျား ဝန်ြေရခပမည်။ ဤ
အရ အ ျားလုံျားသည် ြျယ် ပန်သည်အ
့် ဆငတ
့်် င
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် သတ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ကသဇ အ ဏ န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ခြ ် ပြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။
အန္ုံစတ် အဆငတ
့်် င
ွ ် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်၌ လူသ ျားတုံ ရှု့် မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် ခတ င်မျ ျား၊ မစ်မျ ျား၊ ြန်မျ ျား၊
ပင်လယ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံနျား် ခ မထုံမျ ျားအ ျားလုံျား၊ ၎င်ျားခတွျို့ ကြြုရသည့်် ရ သီဥတုံအ ျားလုံျား၊ အပင်မျ ျား၊
တရ စဆ န်မျ ျား၊ အဏုံဇီဝရုံပ်မျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျ ျားပါဝင်သည့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ခနထင
ုံ သ
် ည့််
အရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ျားြေျြုပ်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ ြေရကြခလသည်။

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် ထန်ျားြေျြုပ်မခ
ှု အ ြ်တွင ် အရ အ ျားလုံျားသည် သူ၏
အကြအစည်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ြစ်တည်လ သည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခပျ ြ်ြွယခ
် လသည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
တည်ရှ ြေင်ျားြုံ ထန်ျားြေျြုပ် သည့်် နယ မမျ ျား ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ပပီျား ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထန
ုံ ယ မမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ
ကြီျားထွ ျားပပီျား ပွ ျားမျ ျားကြသည်။ မည်သည့်လ
် ူသ ျားမျှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်အ
့် ရ မျှ ဤနယ မမျ ျား၏
အထြ်တွင ် မရှခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အတုံမရှ ဘုံရ ျားသြေင်ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၃)” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲြေ
့် ျန်တွင ် ခတ င်မျ ျား၊ လွင ် ပင်မျ ျား၊ ြန္တ ရမျ ျား၊
ခတ င်ြုံနျား် မျ ျား၊ မစ်မျ ျားန္ှင ့်် အင်ျားအုံငမ
် ျ ျားအတွြ် နယ်နမတ်မျ ျား ခရျားဆွြေ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ်
ခတ င်မျ ျား၊ လွင ် ပင်မျ ျား၊ ြန္တ ရမျ ျားန္ှင ့်် ခတ င်ြုံနျား် မျ ျားအ ပင် ခရအစုံအခဝျားမျ ျားအမျြုျားမျြုျား ရှသည်။
ဤအရ မျ ျားသည် မတူညသ
ီ ည့်် ခ မ ပင်အခနအထ ျားမျ ျား ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။
ထအ
ုံ ရ မျ ျားကြ ျားတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် နယ်နမတ်မျ ျား ခရျားဆွြေ
ဲ သ
ဲ့် ည်။ နယ်နမတ်မျ ျား
ခရျားဆွဲ ြေင်ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ ငါတုံ ခ
့် ြေါတွင၊် ယင်ျားမှ ခတ င်မျ ျားြ မမတ၏
ုံ ့်
့် ပ သည်အ
အြန်အသတ်
ခဘ င်မျ ျား ရှသည်၊ လွင ် ပင်မျ ျားြ မမတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် အြန်အသတ်
ခဘ င်မျ ျား
့်
့်
ရှသည်၊ ြန္တ ရမျ ျားြ နယ်နမတ် တြေျြုျို့ ရှပပီျား ခတ င်ြုံနျား် မျ ျားြ ပခ
ုံ သ နယ်ပယ်တစ်ြေုံ ရှသည်ဟုံ
ဆလ
ုံ ုံခပသည်။ မစ်မျ ျားန္ှင ့်် အင်ျားအုံငမ
် ျ ျားြဲသ
့် ုံ ခရအစုံ
အခဝျားမျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပခ
ုံ သပမ ဏ
့်
တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား ရှခလသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲြေ
ွ ၊်
့် ျန်တင
သူသည် အရ ရ တုံငျား် ြုံ ရှငျား် လင်ျားလင်ျားလင်ျား ြေွဲ ြေ ျားြေဲသ
့် ည်။...ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည့််
ဤမတူညခ
ီ သ ခ မ ပင်အခနအထ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ပထဝီဆင
ုံ ရ
် ပတ်ဝန်ျားြျင်အ ျားလုံျားအတွငျား် တင
ွ ၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် စီစဉ်ထ ျားြ စနစ်တြျရှသည့်် နည်ျားလမ်ျားတစ်ရပ် ြင့်် အရ ရ တင
ုံ ျား် ြုံ
စီမြေန်ြေွ့် ခ
ဲ နသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဤပထဝီဆင
ုံ ရ
် ပတ်ဝန်ျားြျင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား
ြေရပပီျားခန ြ်တင
ွ ် န္ှစ်ခပါင်ျား ခထ င်ခသ င်ျားြေျီပင် တည်ရခနကြဆဲ
ှ
ြစ်ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ မျ ျားြုံ ထမ်ျားခဆ င်ခနကြဆဲ ြစ်သည်။ မီျားခတ င်မျ ျား ခပါြ်ြသ
ွဲ ည့်အ
် ြေျန်န္င
ှ ့််
ငလျင်မျ ျား ြစ်ပွ ျားသည့်် အြေျန်ြ လမျ ျား တြေျြုျို့ ရှပပီျား၊ ကြီျားမ ျားသည့်် ြုံနျား် ခ မခရွ ျို့ခ ပ င်ျားမှုမျ ျား
ရှခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မည်သည့်် ခ မအခနအထ ျားမျြုျားြုံမျှ ယင်ျား၏ နင်္ုံ
လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ မျ ျားြုံ လုံျားဝ ဆျားုံ ရှု ျားြေွငခ
့်် ပျားမည်မဟုံတခ
် ပ။ ဤအရ အ ျားလုံျား- လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ
ခတွျို့ မင်ပပီျား ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားရသည့်် ဤအရ အ ျားလုံျား- ြမဘ ခ မခပေါ်တင
ွ ် စနစ်ြျသည့်ပ
် စ
ုံ တစ်ြေုံ ြင ့််
ရှငသ
် န်န္င
ုံ သ
် ည်မှ ဤနယ မမျ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဤစီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ၊ှု သူ၏ အုံပ်စျားုံ မှုန္င
ှ ့််

ထန်ျားြေျြုပ်မတ
ှု ခကြ
ုံ ့်
ငသ
့််
ြစ်ခပသည်။...
............
...ပထဝီဝင်ဆင
ုံ ရ
် ပတ်ဝန်ျားြျင် အမျြုျားမျြုျားအတွြ် နယ်နမတ်စည်ျားမျ ျား ထူခထ င် ြေင်ျားအ ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြုျားမျြုျားခသ ငှြမ
် ျ ျားန္ှင ့်် သ ျားရဲတရ စဆ န်မျ ျား၊ ငါျားမျ ျား၊ ပျားုံ မ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အပင်မျ ျား
အ ျားလုံျားအတွြ်လည်ျား နယ်နမတ်စည်ျားမျ ျား ခရျားဆွြေ
ဲ ပဲ့် ပီျား၊ နယ မမျ ျားြုံ ထူခထ င်ြေသ
ဲ့် ည်။
အမျြုျားမျြုျားခသ ပထဝီဝင်ဆင
ုံ ရ
် ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျားကြ ျားြ မတူညမ
ီ မ
ှု ျ ျားခကြ ငန္
့်် င
ှ ့်် မတူညသ
ီ ည့််
ပထဝီဝင်ဆင
ုံ ရ
် ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျား တည်ရမှု
ှ ခကြ င်၊့် မတူညသ
ီ ည့်် ငှြအ
် မျြုျားအစ ျားမျ ျားန္ှင ့််
သ ျားရဲတရ စဆ န်အမျြုျားအစ ျားမျ ျား၊ ငါျားမျ ျား၊ ပျားုံ မ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အပင်တသည်
ုံ ့်
ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် မတူညသ
ီ ည့််
ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျား ရှကြခလသည်။ ငှြ်မျ ျား၊ သ ျားရဲတရ စဆ န်မျ ျားန္ှင ့်် ပျားုံ မ ျားမျ ျားသည် အပင် အမျြုျားမျြုျား
ကြ ျားတင
ွ ် ခနထင
ုံ က် ြသည်၊ ငါျားမျ ျားြ ခရထဲတွငခ
် နပပီျား အပင်မျ ျားြ ခ မခပေါ်တင
ွ ်
ခပါြ်ကြသည်။...ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည့်် အရ ြေပ်သမ်ျားသည်- တစ်ခနရ ထဲတွင ် ၎င်ျားတုံ ့်
ပခ
ုံ သသတ်မှတ်ြေရသည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မမတ၏
ုံ ့် န္ှ ခြေါင်ျားခပါြ်မျ ျားမှတစ်ဆင့််
အသြ်ရြူှ န္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ အသြ်မရှြူန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ- ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် မမတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ်
နယ မမျ ျားရသည်
ှ
ြုံ သင်တအ
ုံ ့် ျား န ျားလည်ခစရန် ြစ်သည်။ ဤသြ်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်
မြန်ဆင်ျားမီ အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ ြတည်ျားြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ်
ခနအမ်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ပ
် တ်ဝန်ျားြျင်ြုံ ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် ပင်ဆင်န္င
ှ ြေ
့်် ပဲ့် ပီျား ြစ်သည်။
ဤသြ်ရသတ
ှ
တ ဝါမျ ျားသည် ရှငသ
် န်မှုအတွြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သတ်မှတ်ထ ျားသည့်် ြုံယပ
် င
ုံ ် ပတ်ဝန်ျားြျင်၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ အ
် စ ျားအစ န္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သတ်မှတ်ထ ျားသည့်် ြုံယပ
် င
ုံ ် ခနအမ်မျ ျားရကြပပီ
ှ
ျား၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် သင်ခ
်
ျားသည့်် ြုံယပ
် င
ုံ ခ
် နရ မျ ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် တ ်ခသ သတ်မှတထ
ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် သင်ခ
ှ
် ခနရ မျ ျား ရှြေဲက့် ြသည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ့်
့် တ ်သည့်် အပူြေျန်မျ ျားရသည့်
့် ့်် ၎င်ျားတသည်
မည်သည့်လ
် မ်ျားြမ
ုံ ဆုံ ဟုံဟုံသည်သည် လှညလ
့်် ည်သွ ျားလ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ရှငသ
် န်မှုြုံ ထြေြ
ုံ ် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူတ၏
ုံ ့် ဘဝမျ ျားြုံ သြ်ခရ ြ်ခစ ြေင်ျားတုံ ့် ပြုမည်မဟုံတခ
် ပ။
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ရှငသ
် န်မှုအတွြ် အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ ပတ်ဝန်ျားြျင်ြုံ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် ခထ ြ်ပခ
် ့် သ
ွဲ ည့်ပ
် ုံ ြစ်သည်။ အရ ြေပ်သမ်ျား
့် ပျားရင်ျား၊ အရ အ ျားလုံျားြုံ စီမြေနြေ
အတွငျား် ရှ သြ်ရသတ
ှ
တ ဝါအသီျားသျားီ သည် ရှငသ
် န်မှုအတွြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် ုံင ် ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျား
အတွငျား် တင
ွ ် ၎င်ျားတ၏ြ
ုံ ့်
ုံယပ
် င
ုံ ် အသြ်ြုံ အ ျား ြည့်ခ
် ပျားသည့်် အစ ျားအစ ရှကြသည်။
ထအ
ုံ စ ျားအစ မျ ျားန္ှငအ
့်် တူ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ရှငသ
် န်မှုအတွြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဇ တပတ်ဝန်ျားြျင် ြင ့််

ဆြ်သယ
ွ ်မှု ရှခပသည်။ ထပ
ုံ တ်ဝန်ျားြျင်မျြုျားတင
ွ ၊် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူတအတွ
ုံ ့်
ြ်
ြေျမှတြေ
် သ
ဲ့် ည့်် နယ မမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ဆြ်လြ် ရှငသ
် န်၊ တုံျားပွ ျားြ ခရှ ျို့ဆြ်ကြခလသည်။ ဤနယ မ
အမျြုျားအစ ျားမျ ျားခကြ င်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကြြုတင် ပဌ န်ျား ြေင်ျားခကြ င်၊့် အရ ြေပ်သမ်ျားသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ ြစ် ြေင်ျား ြင ့်် ရှငသ
် န်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားန္ှငအ
့်် တူ
အ ပန်အလှန ် မှီြေုံ ြေင်ျား ြင့်် အတူတြွ ယှဉ်တွဲခနထင
ုံ ခ
် လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အတုံမရှ ဘုံရ ျားသြေင်ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၉)” မှ

ြမဘ ကြီျားထဲသုံ သင်
ငယ
ုံ ုံြ ခရ ြ်ရလ
ှ
သည်အ
့် ြေျန်မစ
ှ ၍ သင်သည် သင်၏တ ဝန်ြုံ
့်
စတင် ြည်ဆ
့် ည်ျားရခပခတ သ
့် တုံငျား်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ်န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင် ရည်စျားူ ထ ျားသည်အ
သင်၏ြဏ္ဍြုံ သင်ခဆ င်ရွြရ
် ပါခတ သ
့် ည်၊ သင်ဘ
့် ဝ၏ ြေရီျားစဉ်ြုံ သင်စတင်ရခတ သ
့် ည်။
သင်ခ
သပင်
ုံ ့် ြစ်ခနခစြ မူ
့် န ြ်ခကြ င်ျားန္ှင ့်် သင်ခ
့် ရှ ျို့ဆြ်ြေရီျားတုံ မည်
့်
မည်သတ
ူ စ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြမျှ ခြ င်ျားြင်ဘ၏
ုံ စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် စီစဉ် ြေင်ျားမျ ျားြုံ
မခရှ င်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မမြတရ ျားြုံ ထန်ျားြေျြုပ်န္င
ုံ သ
် လ
ူ ည်ျား မရှခပ၊ အခကြ င်ျားမှ အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ
အုံပ်စျားုံ ခတ ်မခ
ူ သ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျား တည်ျားသ လျှင ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ
လုံပ်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ လူသ ျားစတင် ြစ်တည်လ သည်ခ
့် နမှ့် စြ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
စကြဝဠ ြုံ စီမြေန်ြေွ့် လ
ဲ ျြ်၊ အရ အ ျားလုံျားအတွြ် ခ ပ င်ျားလဲမှု စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတခရွ
ုံ ့် ျို့လျ ျားသည့််
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ လမ်ျားညန် ပသခပျားလျြ် ဤြဲသ
့် ုံ အမှု
ပြုလ ြေဲသ
့် ည်။ ြေပ်သမ်ျားခသ
့်
အရ မျ ျားနည်ျားတူ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ြေျြုပမန်သ ယ မှု၊ များုံ ခရန္ှင ့်် န္ှငျား် စြ်န္င
ှ ျား် ခပါြ်တ၏
ုံ ့်
အ ဟ ရခပျားမြ
ှု ုံ တတ်တဆတ်န္င
ှ ့်် အမှုမအ
ဲ့် မှတ်မဲ့် ရရှခနသည်၊ ြေပ်သမ်ျားခသ အရ မျ ျားနည်ျားတူ
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏လြ်ခတ ်၏ စီစဉ်ညန်ကြ ျားမခ
ှု အ ြ်တွင ် အမှုမအ
ဲ့် မှတမ
် ဲ့်
ခနထင
ုံ လ
် ျြ်ရသည်
ှ
။ လူသ ျား၏ န္ှလုံျားသ ျားန္ှင ့်် စတ်ဝည ဉ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လြ်၌ြင
ုံ ခ
် ဆ င်ထ ျားပပီျား၊ လူသ ျား၏ ဘဝတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏မျြ်လုံျားမျ ျား ြင့််
ကြည်ရ
့် ှု လျြ်ရသည်
ှ
။ သင်သည် ဤအြေျြ်ြုံ ယုံသည် ြစ်ခစ၊ မယုံသည် ြစ်ခစ၊ သြ်ရှ ြစ် ြစ်၊
သြ်မဲ့် ြစ် ြစ် အရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြအစည်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခရွ ျို့လျ ျားခ ပ င်ျားလဲြ
ပန်လည်စတင်ပပီျား ြွယခ
် ပျ ြ်သွ ျားရမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အရ အ ျားလုံျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်တ ဝန်ယူသည့်် နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။
ညအြေျန်သည် တတ်တဆတ် ြေျဉ်ျားြပ်လ ခသ အြေါ လူသ ျားသည် သတမ ပြုမခပ၊ အခကြ င်ျားမှ
လူသ ျား၏န္ှလုံျားသ ျားအခန ြင့်် ညသည် မည်ြသ
ဲ့် ြေျဉ်ျားြပ်
ုံ ့်
လ သည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်ခ
့် နရ မှ

လ သည်ြုံ သတမမူမန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ညသည် တတ်တဆတ်
တစ်စတစ်စခပျ ြ်ြယ
ွ ်သွ ျားြေျန်တွင ် လူသ ျားသည် ခန၏
ုံ ည်၊
့် အလင်ျားခရ င်ြုံ ကြြုဆသ
သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား မည်သည်ခ
့် နရ မှ အလင်ျားလ ပပီျား ည၏အခမှ င်ထြ
ုံ ုံ မည်သန္ှ
ုံ ့် ငထ
် တ
ုံ ်လုံြပ
် ြ
ုံ မ
ုံ ူ
လူသ ျားသည် သ ၍ပင် မသရှကြခပ၊ သ ၍ပင် သတမထ ျားမကြခပ။ ထသ
ုံ ုံ ထပ်
တလဲ ြစ်ခပေါ်ခနခသ
့်
ခနန္ှ့် ငည
့်် တစ်လှညစ
့်် ီ ြစ်ခပေါ်မမ
ှု ျ ျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ြ လတစ်ြေုံမှ အ ြေ ျားြ လတစ်ြေသ
ုံ ၊ုံ ့်
သမုံငျား် ခကြ င်ျားခန ြ်ြေအခနအထ ျားတစ်ြေမ
ုံ ှ အ ြေ ျားတစ်ြေသ
ုံ ုံ ပ
ုံ ့်
င်ခပျားပပီျား၊ တစ်ြြ်တင
ွ လ
် ည်ျား
့် ခဆ
ခြေတ်ြ လတုံငျား် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ခြေတ်တင
ုံ ျား် အတွြ် သူ၏အကြအစည်တုံ ့်
ခဆ င်ရွြ်ပပီျားသည်ြုံ ခသြေျ ခစလျြ်ရသည်
ှ
။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူအသြ်
၏ အရင်ျားအ မစ် ြစ်သည်” မှ
့်

ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြတည်ျားြ ငါသည် ဤလူစ၊ုံ အတအြျဆရ
ုံ ခသ ် ယခန သင်
တြ
ုံ ့် ၊ုံ
့်
စတင် ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တသ
် ျားြ ခရွ ျားခြ ြ်ပပီျား ြစ်သည်။ သင်တ၏
ုံ ့် ပင်ြုံစရုံ ြ်၊ အစွမ်ျားအစ၊ သွင ် ပင်န္င
ှ ့််
ဝည ဉ်အသြ်တ ၊ သင်ခမွျားြွ ျားြေဲခ
ှ ့်် သင်၏ အမ်ခထ င့်် သ သင်၏မသ ျားစ၊ုံ သင်၏ အလုံပ်န္င
သင်၏ဆပင်အခရ င်န္င
ှ ့်် အသ ျားအခရ င်၊ ပပီျားလျှင ် သင်ခမွျားြွ ျားသည်အ
့် ြေျန်တပင်
ုံ ့် အပါအဝင် သင်၏
အလုံျားစထ
ုံ ြ
ဲ သင်- အ ျားလုံျားြုံ ငါ၏လြ်မျ ျား ြင ့်် စီစဉ်ထ ျားြေဲခ
တြ
ုံ ့် ုံ
့် ပသည်။ ယခန သင်
့်
ငါမျြ်
ခမှ ြ်ခတ ် ထဲသုံ ခြေေါ်
် ြယ် ငါ၏ အစီအစဉ်အ ျား ြင ့််
့်
့် ခဆ င်လ ြေင်ျားသည် အမှနတ
ြစ်သည်ြုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှငဦ
့်် ျား၊ ခနရြ်
ုံ ျား် သင်တလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ခသ အရ မျ ျားန္ှင ့်် သင်တုံ ့်
့် စဉ်တင
ခတွျို့ဆခ
ုံ သ လူမျ ျားြပ
ုံ င် ငါ၏လြ် ြင ့်် စီစဉ်ထ ျားြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ြစဉ့််ြလျ ျား ြစ် ြေင်ျားထဲသုံ ့်
ခ ြေစပ
ုံ စ်မဝင်န္င
ှ ။့်် တည်ပငမ်စွ သင် ခရှ ျို့ဆြ်သငသ
့်် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၇၄” အစအဦျား၌ ြေရစ်ခတ ်၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျား မှ
့်

လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ့်် စကြဝဠ ၏ြကြမမ သည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် အတွငျား် ြျြျ
ရစ်ပတ်ခနပပီျား ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် မြေွမ
ဲ ြေွ ြေျည်ခန္ှ င်ထ ျားသည်။ အဆျားုံ ၌
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ကသဇ အ ဏ မှ ြေွထ
ဲ တ
ုံ ်မရခြေျ။ ဆွြေ
ဲ ွ လမရခပ။
ုံ ့်
အရ အ ျားလုံျား၏
နယ မမျ ျားတွင၊် လူသည် ြန်ဆင်ျားရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ
န ျားလည်လ သည်၊ အရ ြေပ်သမ်ျား၏ ရှငသ
် န်ခရျား စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား ြင၊့်် သူသည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် အုံပ်စျားုံ မြ
ှု ုံ
သတ ပြုမလ သည်၊ အရ ြေပ်သမ်ျား၏ ြကြမမ မျ ျားတွင၊် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ြ
် သူ၏ ကသဇ အ ဏ ြုံ
အသျားုံ ြေျပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ထန်ျားြေျြုပ်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ သူခြ ြ်ြေျြ်ြေျလ သည်။ ပပီျားလျှင ်

လူသ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အရ အ ျားလုံျား၏ ဘဝစြ်ဝန်ျားမျ ျားတွင ် လူသ ျားသည် အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့််
သြ်ရအ
ှ ျားလုံျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် ြန်ဆင်ျားရှင၏
် စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ်
ခတွျို့ ကြြုလ ရပပီျား၊ ထစ
ုံ ီစဉ်ညန်ကြ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် အစီအစဉ်တသည်
ုံ ့်
ြမဘ ခ မကြီျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
နယ မမျ ျား၊ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား၊ အခလ့်အထမျ ျား၊ အ ြေ ျားတန်ြေျားုံ စွမ်ျားအ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အင်အ ျားစမ
ုံ ျ ျားအ ျားလုံျားြုံ
မည်သုံ အစ
ျားထျားုံ သည်ြုံ အမှနတ
် ြယ် မျြ် မင်ခတွျို့ ရှလ ရသည်။ ဤအြေျြ်ခကြ င ့်် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
်
့်
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ သည် အဘယ်ြန်ဆင်ျားြေြမျှ ြေျြုျားခြ ြ်၍မရ၊ ြန်ဆင်ျားရှငြ
်
ကြြုတင်သတ်မတ
ှ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်် အ ြစ်အပျြ်န္င
ှ ့်် အမှုအရ မျ ျားြုံ မည်သည့်် အင်အ ျားစြ
ုံ မျှ
ြျြူျားခြျ ်၍မရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခ ပ င်ျားလဲ၍မရသည်ြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား လြ်ြေခစသည်။ လူသ ျားန္ှင ့််
အရ အ ျားလုံျားသည် မျြုျားဆြ် တစ်ဆြ်ပပီျားတစ်ဆြ် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ပ် ပီျား မျြုျားပွ ျား ြေင်ျားြ
ဤ မင ့်် မတ်သည့်် နယ မမျ ျားန္ှင ့်် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား၏ ခအ ြ်တွင ် ြစ်သည်။ ဤြ ျား ြန်ဆင်ျားရင
ှ ်
အြေွငအ
့်် ဏ ၏ စစ်မှနသ
် ည့်် ပယုံင်္်မဟုံတခ
် လ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အတုံမရှ ဘုံရ ျားသြေင်ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၃)” မှ

လူသ ားမျြုားနွယတ
် စ်ရ ် လားံု ၏ ကံကကမမ အတ ေါ် ဘုရ ားသခင် တ ဝန်ယဦ
ူ ားတဆ င်သည်
(ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ထမ
ဲ ှ လြ်ခရွ ျားစင် အြေန်ျား)

ငါတ၏
ုံ ့် ြစ်တည်မအ
ှု လုံျားစသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှလ ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ခကြ င့်် တည်ရသည့်
ှ
အ
် တွြ်၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယဝ
် င်မျ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားတရ ျားြုံငျား် ရှုင်ျားခသ ြေရစ်ယ န်မျ ျား အခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏တ ဝန်ခပျားခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်ြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျား ြေင်ျားအတွြ် ငါတ၏
ုံ ့် စတ်န္င
ှ ့်် ြေန္ဓ မျ ျားြုံ ဆြ်ြပ်ပူခဇ ်ရန်မှ ငါတအ
ုံ ့် ျားလုံျား၏ တ ဝန်န္င
ှ ့််
ဝတတရ ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍ ငါတ၏စ
ုံ ့် တ်န္င
ှ ့်် ြေန္ဓ တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
တ ဝန်ခပျားခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်အတွြ် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ခ ြ င်မ
့် တ် ြေင်ျား
အခကြ င်ျားတရ ျားအတွြ် မဟုံတပ
် ါြ၊ ငါတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
တ ဝန်ခပျားခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်အတွြ် မ တုံရ ြစ်ြေကဲ့် ြသူမျ ျားန္ှင ့်် ထြ
ုံ ်တန်လမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည် မဟုံတသ
အရ ရ ခထ ြ်ပခ
ုံ ်တန်လမ်မ
် ြေျ။
့် ပျားပပီျား ြစ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် မျ ျားစွ သ ၍ ထြ
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား၊ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူြန်ဆင်ျားြေဲ၏
့် ၊
ထအ
ုံ ့် ပင် သူသည် ခရှျားခြေတ် င်္ရယဉ်ခြျျားမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျားတ၏
ုံ ့် လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ျားတျားုံ တြ်မ၏
ှု ဗသုံြ
ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်သ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ န္ှစ်သမ်မ
့် ှု ခပျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်သည်သ

ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခနခရ
့်် ရှ ြ်သည်။ လူသ ျားမျ ျား၏ ြွျို့ ပြြုျားမှုန္င
ှ ့်် တုံျားတြ်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ
့် ညပါ ခစ ငခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ မှ ြေွထ
ဲ တ
ုံ ၍
် မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ သမင
ုံ ျား် န္ှင ့််
အန င်္တ်သည်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြအစည်မျ ျားမှ ြေွဲ ြေ ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ အြယ်၍ သင်သည်
စစ်မှနခ
် သ ြေရစ်ယ န်တစ်ဦျား ြစ်ပါြ၊ မည်သည့်တ
် ုံငျား် န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့်် လူမျြုျားမဆ၏
ုံ
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျဆျားုံ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြအစည်မျ ျားအတုံငျား် ြစ်ခပေါ်သည်ြုံ သင်
ဧြန်မြေ
ုံ ျ ယကုံ ြည်ခပလမ်မ
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားတည်ျားသ န္င
လူမျြုျားတစ်မျြုျား၏ ြကြမမ ြုံ သပပီျား ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားတည်ျားသ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ထန်ျားြေျြုပ်သည်။ အြယ်၍ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ ြကြမမ တစ်ြေုံ
ရှလုံပါြ၊ န္င
ုံ င
် တစ်ြေသ
ုံ ည် ြကြမမ ခြ င်ျားတစ်ြေုံ ရှလုံပါြ၊ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထ
ပျပ်ဝပ်ြုံျားြွယရ
် မည်၊ ခန င်တရပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ဝန်ြေျရမည် ြစ်သည်၊
သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ လူသ ျား၏ ြကြမမ န္ှင ့်် ြေရီျားပန်ျားတုံငသ
် ည် ခရှ င်လဲမရခသ ြပ်ခဘျားတစ်ြေုံ
ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်။
ခန ဧြ သခဘဂ ြုံ တည်ခဆ ြ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အြေျန်ြ လြုံ ပန်ကြည့်ပ
် ါြ- လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
အလွနအ
် မင်ျား ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြေဲသ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မှ
့် ည်၊ လူတသည်
ခသွြည်ြေကဲ့် ြပပီျား ြစ်သည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခစ ငခ
့်် ရှ ြ်မှုြုံ မြေကြရခတ သ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ြဲသ
ြတမျ ျားြုံလည်ျား ဆျားုံ ရှု ျားြေဲက့် ြပပီျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလင်ျားမရှဘဲ
အခမှ င်ထတ
ဲ ွင ် အသြ်ရင
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ထခန
ုံ ့် ြ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သဘ ဝအ ျား ြင ့်် လင်ြစစတင
ွ ်
ြယ
ုံ ြ
် ျငသ
့်် ြခ ြင်ျားမဲလ
ြေဲက့် ြပပီျား၊ အြျည်ျားတန်ခသ အြျငပ
့်် ျြ် ြေင်ျားထဲတွင ် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
့်
ခပျ ်ခမွျို့ခနြေဲက့် ြသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြတခတ ်ြုံ မရရှန္င
ုံ က် ြခတ ခ
့် ပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စွနြေ
် ့် ွ ြေဲပ့် ပီျား ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
န္ှငျား် အပ်ခပျားထ ျားသမျှြုံ
ြယ်ထ ျားြေဲက့် ြပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သွနသ
် င်မှုမျ ျားြုံ ခမခ
် တွြ်၊
့် လျ ြေ
့် ကဲ့် ြပပီျား ြစ်သည့်အ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ မျြ် မင်ကြြုခတွျို့ရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြုံကြ ျားရန်
မထြ
ုံ တ
် န်ြေကဲ့် ြခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ခသွြည်သည်ထြ် ခသွြည်ြေကဲ့် ြပပီျား၊
ထသ
ုံ ုံ ြစ်
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဆင် ြေင်တုံတရ ျားန္ှင ့်် လူသဘ
ဝအ ျားလုံျားြုံ ခြျ ်လွန၍
်
့် ြေသ
့်
အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားလ ြေဲက့် ြပပီျား တုံျား၍တျားုံ ၍ ဆျားုံ ယုံတ်လ ြေဲက့် ြသည်။ ထခန
ုံ ့် ြ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခသ ြေင်ျားန္ှင ့််
နီျားသည်ထြ်နျားီ ခအ င် ခလျှ ြ်လှမ်ျားြေဲက့် ြပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမျြ်ခဒါသန္ှင ့််
အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားခအ ြ်တင
ွ ် လဲြျြေဲက့် ြသည်။ ခန ဧတစ်ဦျားတည်ျားသ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
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ွ ်ပပီျား မခြ င်ျားမှုြုံ ခရှ င်ကြဉ်ြေဲသ
ုံ ့်
င ့်် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသန္ှင ့််
့် ည်၊ ထခကြ
ညန်ကြ ျားြေျြ်မျ ျားြုံ ကြ ျားန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
ညန်ကြ ျားြေျြ်မျ ျားအတုံငျား် သခဘဂ ြုံ တည်ခဆ ြ်ြေပဲ့် ပီျား သြ်ရသတ
ှ
တ ဝါ မျြုျားစြ
ုံ ုံ စုံစည်ျားြေဲသ
့် ည်။
ဤနည်ျား ြင ့်် အ ျားလုံျား ပင်ဆင်ြေပဲ့် ပီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြမဘ ကြီျား အခပေါ် သူ၏
ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ထုံတလ
် တ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခန ဧသည် ခယခဟ ဝါြုံ ဝတ် ပြုြျားုံ ြွယြေ
် ပဲ့် ပီျား မခြ င်ျားမှုြုံ
ခရှ င်ကြဉ်ြေဲသ
ုံ င် ြေုံနစ်ဦျားသ ထပ
ုံ ျြ်စီျား ြေင်ျားမှ
့် ည့်် အတွြ် ခန ဧန္ှင ့်် အ ြေ ျား သူ၏မသ ျားစဝ
အသြ်ရင
ှ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
ယြေုံ မျြ်ခမှ ြ်ခြေတ်ြုံ ကြည့်ခ
် လ -့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဝတ် ပြုြုံျားြွယပ် ပီျား မခြ င်ျားမှုြုံ
ခရှ င်ကြဉ်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်် ခန ဧ ြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ခ ြ ငမ
့်် တ်သည့်လ
် ူမျ ျား မတည်ရခလပပီ
ှ
။ သတ
ုံ ့် င
ုံ ်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ြရုံဏ ခြျျားဇူျား ပြုခတ ်မူဆဆ
ဲ ဲ ြစ်ပပီျား
ဤခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်အတွငျား် တင
ွ ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခ ြလတ်ခပျားဆဲ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ
ခပေါ်ထန
ွ ျား် လ ြုံ ခတ
ငတ
့်် ကြသူမျ ျားြုံ ရှ ခြွသည်။ သူသည် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
့်
ကြ ျားန္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျား၊ သူ၏တ ဝန်ခပျားခစြေုံငျား် ြေျြ်ြုံ မခမခ
့် ုံ မ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့််
့် လျ ခ
့် သျားသြဲသ
့် မတ၏စ
ြေန္ဓ တြ
ုံ ့် ုံ သူထ
ူ ျ ျားြုံ ရှ ခြွခလသည်။ သူ၏ ခရှ ျို့ခတ ်ခမှ ြ်တင
ွ ်
့် ပူခဇ ်ဆြ်ြပ်သမ
ြခလျားသင
ူ ယ်မျ ျားခလ ြ် န ြေတတ်ပပီျား သူြ
် ့် ျင်သမ
ူ ျ ျားြုံ သူ ရှ ခြွသည်။ သင်သည်
့် ုံ မဆနြ
မည်သည့်် တန်ြေျားုံ အ ဏ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အင်အ ျား၏ ပတ်ဆျားီ ြေင်ျားြမ
ုံ ြေဘဲ၊ မမြုံယြ
် ုံယ် ဘုံရ ျားသြေင်ထ
ဆြ်ြပ်အပ်န္န္ှ င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငြ
့်် ုံ မျြ်န္ ှ သ ခပျားပပီျား သူ၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
အပ်န္င
ှ ျား် လမ်မ
့်် ျားသည့်် ရ ထူျားအဆငအ
့်် တန်ျားရှပါြ၊ င်္ုံဏယ
် ူစရ
့် ည်။ အြယ်၍ သင်သည် မငမ
န မည်င်္ဏ
ုံ သ
် တင်ျား ရှပါြ၊ အလျှပယ်ခသ အသပည ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ခပါမျ ျားခသ ပစစညျား် ဥစစ မျ ျား
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ူ ြစ်ပပီျား၊ မျ ျားစွ ခသ လူတ၏
ုံ ့် ခထ ြ်ြေအ ျားခပျား ြေင်ျားြုံ ြေရခသ ်လည်ျား၊ ဤအရ မျ ျားြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြေေါ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏တ ဝန်ခပျား ခစြေုံငျား် ြေျြ်ြုံ လြ်ြေရန်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ခစြေင
ုံ ျား် သည့်အ
် ရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ လ
ြေင်ျားမှ သငြ
့်် ုံ
့်
မတ ျားဆျားီ ပါြ၊ သင်လုံပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျားသည် ြမဘ ခပေါ်ြ အဓပပ ယ်အရှဆျားုံ
အခကြ င်ျားတရ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အခ ြ ငမ
့်် တ်ဆျားုံ တ ဝန် ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
အဆင်အ
် င
ုံ ် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြေေါ် ြေင်ျားြုံ
့် တန်ျားန္ှင ့်် သင်၏ြုံယပ
ငင်ျားပယ်ပါြ၊ သင်လုံပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျားသည် ြျန်ဆဲ ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြေင်ျားြပ
ုံ င် ြေရလမ်မ
် စ်ဦျား၊ သင်ျားအုံပ်တစ်ဦျား
့် ည်။ သင်သည် သမမတတစ်ဦျား၊ သပပပည ရှငတ
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ုံ ့် တ် အကြီျားအြဲတစ်ဦျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
် သင်၏ရ ထူျား
့် ည်၊ သခသ
မည်မျှပင် မငမ
့်် ျားသည် ြစ်ခစ၊ သင်၏ တ ဝန်မျ ျားတွင ် သင်၏ အသပည န္ှင ့်် အရည်အြေျင်ျားအခပေါ် သင်
အ ျားထ ျားပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်လုံပ်ခဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ လြ်မြေသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သင်၏တ ဝန်ြ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ အရ တစ်ြေဟ
ုံ ုံ လြ်မြေခသ ခကြ င ့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်သည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အြျြုျားအတွြ် အလုံပ်လုံပ်ခနသည်ဟုံ သူလြ်မြေခသ ခကြ င၊့်် သင်သည်
အပမဲြျရှု ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား အပမဲြင်ျားမဲ့်လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ သင်
လုံပ်ခဆ င်သည့်် အရ တင
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ြွယြ
်
မှုြုံ ပယ်ြျြ်ရန် န္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ငင်ျားပယ်ရန် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အသပည န္ှင ့်် အစွမ်ျားအစြုံ
အသျားုံ ပြုြုံ လုံ
ုံ မ်မ
ွ ်ြုံ
့် ည်။ သင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
့် ပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ သူ ဆလ
အခမှ င်ထဆ
ုံ သ
ီ ၊ုံ ့် ခသ ြေင်ျားတရ ျားဆီသ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ဆျားုံ ရှုျားသွ ျားသည့်် အြနအ
် ့် သတ်မဲ့် တည်ရမှု
ှ တစ်ြေ၏
ုံ အစဆီသုံ ့်
ဦျားခဆ င်ခနသည်ဟုံ သူ ဆလ
ုံ မ်မ
့် ည်။
လူမခ
ှု ရျားသပပပည မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြန်တီျားန္င
ုံ မ
် ှု စွမ်ျားရည်ခန ြ်တင
ွ ၊် လူသ ျား၏
စတ်ြုံ သပပပည န္ှင ့်် အသပည မျ ျားြ ခနရ ယူလ ကြပပီျား ြစ်သည်။ သပပန္ှင ့်် အသပည သည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားအတွြ် တန်ဆ ပလ မျ ျား ြစ်လ ပပီျား ြစ်ြ လူသ ျားအတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဝတ် ပြုြုံျားြွယရ
် န် အြေွငအ
့်် လမ်ျား လုံလုံခလ ြ်ခလ ြ် မရှခတ သ
့် ၊ုံ ့်
့် ြဲသ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဝတ် ပြုြုံျားြွယ် ြေင်ျားအတွြ် သ ၍သင်ခ
့် လျ ်ခသ အခ ြေအခနမျ ျား မရှခတ ခ
့် ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခနရ သည် လူ၏ န္ှလုံျားသ ျားထတ
ဲ ွင ် ယြေင်ထြ် သ ၍နမ်ဆ
့် င်ျားပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားတွင ် ဘုံရ ျားသြေင် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျား၏ အတွငျား် ြမဘ သည် ခမှ င်မြ
ုံ ်၏၊
ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်ြင်ျားမဲ့်ြ အန္ှစ်မသ
ဲ့် ွ ျားခလသည်။ ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ စတ်န္င
ှ ့််
န္ှလုံျားသ ျားြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားရန် လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ုံ ည့်် သမမ တရ ျားန္ှင ့််
့် ည်ဆသ
ဆနြ
် ့် ျင်သည့်် လူမသ
ှု ပပ သခဘ တရ ျားမျ ျား၊ လူသ ျားဆင်ြ
့် ဲ ြစ်စဉ် သခဘ တရ ျားန္ှင ့်် အ ြေ ျားခသ
သခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ ခြ ် ပရန် လူမခ
ှု ရျားသပပပည ရှငမ
် ျ ျား၊ သမုံငျား် ပည ရှငမ
် ျ ျားန္ှင ့်် န္င
ုံ င
် ခရျားသမ ျားမျ ျား
မျ ျားစွ ခရှ ျို့တန်ျားခရ ြ်လ ြေဲက့် ြသည်။ ဤနည်ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြ အရ ရ ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲခ
့် ကြ င်ျားြုံ
ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား နည်ျားသည်ထြ် နည်ျားပါျားလ ြေဲပ့် ပီျား ဆငြ
့်် ဲ ြစ်စဉ် သခဘ တရ ျားြုံ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျားြ
အခရအတွြအ
် ျား ြင ့်် ယြေင်ထြ် ပမ
ုံ မ
ုံ ျ ျား ပ ျားလ ြေဲခ
့် လသည်။ ဓမမခဟ င်ျား ခြေတ်ြ လအတွငျား်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် မှတ်တမ်ျားမျ ျားြုံ ဒဏ္ဍ ရီမျ ျားန္ှင ့််

ရုံ ျားရ ပုံ ပင်မျ ျားအ ြစ် သခဘ ထ ျားခသ လူမျ ျား ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ မျ ျားလ ခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထတ
ဲ ွင၊် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ င်္ုံဏသ
် ြခ န္ှင ့်် ကြီျား မတ်မ၊ှု ဘုံရ ျားသြေင် တည်ရပပီ
ှ ျား
အရ ြေပ်သမ်ျားအခပေါ် အုံပ်စျားုံ မှု ြုံငစ
် ဲသ
ွ ည်ဆသ
ုံ ည့်် သြ်ဝင်ယုံကြည်မမ
ှု ျ ျားြုံ င်္ရုံမစုံြက် ြခတ ခ
့် ပ။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ရှငသ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် န္င
ုံ င
် မျ ျားန္ှင ့်် လူမျြုျားမျ ျား၏ ြကြမမ တသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
အခရျားမပါခတ သ
့် ၊ုံ ့် လူသည် စ ျား ြေင်ျား၊ ခသ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အခပျ ်အပါျား လုံြစ
် ျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် သ
ုံ
့် ြဲသ
အခလျားထ ျားသည့်် အန္ှစ်သ ရ ြင်ျားမဲ့်သည့်် ခလ ြကြီျားတင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ခ
် လသည်။... ဘုံရ ျားသြေင်ြ
ယခန သူ
် နရ တွင ် လုံပ်ခဆ င်သည်ြုံ ရှ ခြွရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏
့် ၏ အမှုြုံ မည်သည့်ခ
ြေရီျားပန်ျားတုံငြ
် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သုံ တ
့် ဝန်ယူပပီျား စီစဉ်ခပျားသည်ြုံ ရှ ခြွရန် မမတွင ်
တ ဝန်ရသည်
ှ
ဟုံ လူအနည်ျားငယ်ြသ ြေယူထ ျားကြသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် လူသ ျားြ မသလုံြဘ
် ၊ဲ
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ျားတျားုံ တြ်မသ
ှု ည် လူသ ျား၏ လုံအင်ဆန္ဒမျ ျားြုံ လုံြန
် န္င
ုံ မ
် ှု နည်ျားသည်ထြ်
နည်ျားလ ြေဲပ့် ပီျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခလ ြတွင ် အသြ်ရင
ှ ရ
် လျြ်၊ ြွယ်လွနပ် ပီျားန္ှင ့်် သူမျ ျားထြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့်
ခပျ ်ရင်မှု သ ၍ ခလျ န
့် ည်ျားသည်ဟုံ ြေစ ျားရသည့်် လူမျ ျားစွ ပင် ရှခလသည်။ ယဉ်ခြျျားမှု
အဆငအ
့်် တန်ျားတျားုံ တြ်မှု မငမ
့်် ျားခသ န္င
ုံ င
် မျ ျားမှ လူမျ ျားသည်ပင် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
မခြျနပ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
ြွငဟ
့်် ခ ပ ဆုံ ကြခလသည်။ အခကြ င်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏လမ်ျား ပမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် အုံပ်ြေျြုပ်သမ
ူ ျ ျားန္ှင ့််
လူမခ
ှု ဗဒပည ရှငမ
် ျ ျားအခန ြင ့်် လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ျားတျားုံ တြ်မှုြုံ ထန်ျားသမ်ျားရန် မည်မျှပင်
ဦျားခန္ှ ြ်ခ ြေ ြ်ခအ င် စဉ်ျားစ ျားခစြ မူ၊ အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်ခပသည်။ မည်သမ
ူ ျှ လူသ ျား၏အသြ်
မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားြုံ သူ ြစီျားန္ပ်
ှ စြ်ြေရသည့်် လစ်ဟ မှုမှ မည်သည့်် လူမသ
ှု ခဘ တရ ျားြမျှ
မလွတခ
် မ ြ်ခစန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူသ ျား၏ န္ှလုံျားသ ျားထရ
ဲ ှ အန္ှစ်မမ
ဲ့် ြ
ှု ုံ မည်သမ
ူ ျှ
ြည့်ဆ
် ည်ျားခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သပပပည ၊ အသပည ၊ လွတလ
် ပ်မ၊ှု ဒီမုံြခရစီ၊ န ျားခနြေျန်၊
ြုံယစ
် တ်ြေျမ်ျားသ မှု- ဤအရ မျ ျားြ လူသ ျားထ ယ ယီ န္ှစ်သမ်မ
ှု စ်ြေသ
ုံ
ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားသည်။
့် တ
ဤအရ မျ ျား ြငပ
့်် င်လျှင၊် လူသ ျားသည် မလွဲမခသွ အ ပစ်ြျြူျားလွနလ
် မ်မ
ှု ြွဲျို့အစည်ျား၏
့် ည် ြစ်ပပီျား လူမအ
မတရ ျားမှုမျ ျားြုံ ညည်ျားတွ ျားကြလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ ဤအရ မျ ျားြ လူသ ျား၏ ခတ င်တ
့် မှုန္င
စူျားစမ်ျားခလ့်လ လုံစတ်ြုံ မြေျြုပ်ထန်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူသ ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြန်ဆင်ျားြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား လူသ ျား၏ အသတရ ျားမဲခ
် ့် တ်အနစ်န ြေမှုမျ ျားန္ှင ့််
့် သ စွနလ
စူျားစမ်ျားခလ့်လ မှုမျ ျားသည် ပ၍
ုံ သ စတ်ခသ ြ ခရ ြ်ခစန္င
ုံ ပ် ပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အန င်္တ်ြုံ
မည်သရင်
ုံ ့် ဆင
ုံ ရ
် မည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခရှ ျို့တွငရ
် ခသ
ှ
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ မည်သရင်
ုံ ့် ဆင
ုံ ရ
် မည်ြုံ မသဘဲလျြ်၊
လူြုံ အခတ မသတ်ခသ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျား အခ ြေအခနတစ်ြေုံတွင ် တည်ရှြသ
ုံ ့်
ြစ်ခစလမ်မ
ုံ ့် ုံပင်
့် ည် ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် သပပန္ှင ့်် အသပည တြ

ခကြ ြ်ရွ ျို့လ လမ်မ
ုံ ပင် ခကြ ြ်ရွ ျို့လ လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား အန္ှစ်မဲ့် ြေင်ျား ြေစ ျားြေျြ်ြုံ ပ၍
့် ည် ြစ်သည်။
ဤြမဘ ခလ ြတွင ် သင်သည် လွတ်လပ်ခသ န္င
ုံ င
် တစ်ြေုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူအြေွ
့်် ခရျားမျ ျားမရှသည့််
့် ငအ
န္င
ုံ င
် တစ်ြေုံတွင ် ခနထင
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ သင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြကြမမ ြုံ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျား
လုံျားဝမရှခပ။ သင်သည် အုံပ်စျားုံ သူ ြစ်ခစ၊ အုံပ်စျားုံ ြေသူ ြစ်ခစ သင်သည် စတ်ရှုပ်ခထွျားခစခသ အန္ှစ်မဲမ
့် ှု
ြေစ ျားြေျြ်မှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြကြမမ ၊
့်
လျှြုျို့ ဝှြဆ
် န်ျားကြယ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ တ
် ြ
ုံ ့် ုံ ခလ့်လ စူျားစမ်ျားလုံသည့်် စတ်ဆန္ဒမှ
လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား လုံျားဝမရှခပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားအြုံ ့် ြစ်တတ်ခသ အဆပ
ုံ ါ ြစ်စဉ်ြုံ
လူမသ
ှု ပပပည ရှငမ
် ျ ျားြ လူမှု ြစ်စဉ်ဟုံ ခြေေါ် ကြခသ ်လည်ျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပဿန မျ ျားြုံ ခ ြရှငျား် ရန်
မည်သည့်် မဟ လူသ ျားမျှ ထွြ်မလ န္င
ုံ ခ
် ပ။ အဆျားုံ တွငခ
် တ ့် လူသ ျားသည် လူသ ျားသ ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခနရ န္ှင ့်် အသြ်ြုံ မည်သည့်လ
် ူသ ျားြမျှ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ခြ င်ျားခြ င်ျားမန
ွ မ
် ွန ် ခြျွျားခမွျားြေရပပီျား သ တူညမ
ီ ျှ ြစ်ြ လွတလ
် ပ်သည့််
တရ ျားမျှတခသ လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ျားြသ
ုံ
လုံအပ်သည်မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် လုံအပ်သည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ သူ
့် ၏ အသြ်အခထ ြ်အပ့် ြစ်သည်။
လူသ ျားအခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြ်ခထ ြ်ပ့်မန္
ှု င
ှ ့်် သူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှခသ အြေါမှသ ၊
လူသ ျား၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျား၊ စူျားစမ်ျားခလ့်လ ရန် စတ်ဆန္ဒန္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ခရျားရ အန္ှစ်မမ
ဲ့် တ
ှု သည်
ုံ ့်
ခ ပလည်သွ ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူမျြုျားတစ်မျြုျား၏ လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခစ ငခ
့်် ရှ ြ်မှုြုံ မြေယူန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ထန္
ုံ င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူမျြုျားသည် အခမှ င်ထဆ
ုံ သ
ီ ုံ ့်
ပျြ်စီျား ြေင်ျား လမ်ျားြုံ နင်ျားခလျှ ြ် ရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားြုံ
ြေရခပလမ်မ
့် ည်။
သင်၏န္င
ုံ င
် သည် လတ်တခလ တွင ် ြေျမ်ျားသ ကြယ်ဝခြ င်ျား ကြယ်ဝခနန္င
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
်
သင်၏ ပည်သမ
ူ ျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လမ်ျားလွဲသွ ျားရန် သင်ြေွင ့်် ပြုပါြ၊ သင်၏န္င
ုံ င
် သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ တုံျား၍တျားုံ ၍ ဆျားုံ ရှုျားသည်ြုံ မမဘ သ ခတွျို့ရလမ်မ
့် ည်။
သငန္
့်် င
ုံ င
် ၏ လူယဉ်ခြျျားမှု
အြွဲျို့အစည်ျားသည်လည်ျား ခ ြေြဝါျားခအ ြ်တွင ် တုံျား၍တုံျား၍
့်
ြေျနင်ျားြေရလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ထကြဆနြ
် ့် ျင်ပပီျား ခြ င်ျားြင်ဘြ
ုံ ုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား မကြ မီတွင ် လူတသည်
ြျန်ဆလ
ဲ
ကြလမ်မ
ုံ ုံ ြင
် န္
ဲ င
ှ ၊့်် န္င
ုံ င
် တစ်ြေ၏
ုံ ြကြမမ သည်
့် ည်။ ထသ
့် ့်် လူသ ျားမသလုံြဘ
ပျြ်စီျားဆျားုံ ရှု ျားသွ ျားလမ်မ
ုံ င
ုံ င
် မျ ျားြုံ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြျန် ြေင်ျားြေထ ျားရခသ ထန္
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ရန် အင်အ ျားကြီျားန္င
ုံ င
် မျ ျားြုံ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခစလမ်မ
ုံ ့် ုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား ယင်ျားတြ

ြမဘ ခ မမျြ်န္ ှ ပင်ခပေါ်မှ ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားပင် ပြုန္င
ုံ သ
် ည်။ န္င
ုံ င
် တစ်ြေုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူမျြုျားတစ်မျြုျား၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျဆျားုံ ြေင်ျားသည် ထန္
ုံ င
ုံ င
် ၏ အုံပ်ြေျြုပ်သမ
ူ ျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ် ြေင်ျား
ရှမရှဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပည်သမ
ူ ျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သ ၍နီျားြပ်ခစပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြုံျားြယ
ွ ်ခစ ြေင်ျား ရှမရှ ဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် အခ ြေြေသည်။ သတ
ုံ ့် င
ုံ ် ဤခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်တွင ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ရှ ခြွပပီျား ြုံျားြယ
ွ ်ခသ သူမျ ျားသည် တုံျား၍တုံျား၍
ရှ ျားပါျားလ ခသ ခကြ င၊့်် ြေရစ်ယ န်ဘ သ ြုံ န္င
ုံ င
် ခတ ် ဘ သ အ ြစ် သတ်မှတထ
်
ျားသည့််
န္င
ုံ င
် မျ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အထူျားမျြ်န္ ှ သ အပ်န္င
ှ ျား် ခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ထန္
ုံ င
ုံ င
် မျ ျားြုံ အခတ ်အတန် သမ ဓရှခသ ြမဘ စ
့် ြေန်ျားအ ြစ် ြွဲျို့စည်ျားရန် အတူတြွ
စုံစည်ျားခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားမဲန္
ုံ င
် မျ ျားန္ှင ့်် စစ်မှနခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မြျားုံ ြွယ်ခသ န္င
ုံ င
် မျ ျားသည်
့် င
သမ ဓရှခသ စြေန်ျား၏ ရန်ဘြ်မျ ျား ြစ်လ ခလသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားတုံ ့်
အလယ်တင
ွ ် သူ၏ အမှုြုံ ဦျားစီျားဦျားရွြ် ပြုသည့်် ခနရ တစ်ြေုံ ရှသည်သ မြ၊ သူြ
် ့် ျင်သည့််
့် ုံ ဆနြ
န္င
ုံ င
် မျ ျားအခပေါ် အခရျားယူမမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ြနသ
် ့် တ်ြေျြ်မျ ျား ပဋ္ဌ န်ျားြေွင ့်် ခပျားလျြ်၊ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ
ဩဇ အ ဏ ြုံ ြျငသ
့်် ျားုံ န္င
ုံ သ
် ည့်် န္င
ုံ င
် မျ ျားြလ
ုံ ည်ျား ရရှခလသည်။ ဤသုံ ြစ်
့် ခသ ်လည်ျား လူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ အလွနခ
် ဝျားြွ စွ လမ်ျားလွဲပပီျား ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အြေျန်ကြ မငလ
့်် ွနျား် စွ
ခမခ
ွ ်ရန် ခရှ ျို့ထြ
ွ ်လ သည့်လ
် ူမျ ျား
့် လျ မ
့် ပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြယ
ပမ
ုံ ျ ျားမလ ခသျားခပ။ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားတရ ျားြုံ ြျငသ
့်် ျားုံ ပပီျား မတရ ျားမှုြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ခသ န္င
ုံ င
် မျ ျားသ ဆြ်လြ်ြျန်ရခလသည်
ှ
။ သခသ
ုံ ့်
် မည်သည့်န္
် င
ုံ င
် အုံပ်ြေျြုပ်သြ
ူ မျှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပည်သမ
ူ ျ ျားအခပေါ် ဦျားခဆ င်ြေင
ွ ့်် ပြုမည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည့််
န္င
ုံ င
် ခရျားပါတီြမျှ ၎င်ျားတ၏လူ
ုံ ့်
မျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြုံျားြွယရ
် န် စုံရုံ ျားခပျားမည်
မဟုံတသ
် ည့်အ
် တွြ်၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံဆန္ဒမျ ျားန္ှင ့်် ခဝျားြွ ခပသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္င
ုံ င
် တုံငျား် ၊ လူမျြုျားတုံငျား် ၊ အုံပ်ြေျြုပ်ခနဆဲ ပါတီတင
ုံ ျား် ၏ န္ှလုံျားသ ျားထဲန္င
ှ ့်် လူတင
ုံ ျား် ၏
န္ှလုံျားသ ျားထတ
ဲ ွငပ
် င် မမ၏ခနရ မှနြ
် ုံ ဆျားုံ ရှုျားပပီျား ြစ်သည်။ ဤြမဘ ခလ ြတွင ် ခ ြ ငမ
့်် တ်သည့််
အင်အ ျားစမ
ုံ ျ ျား အမှန ် တည်ရခသ
ှ
်လည်ျား၊ လူ၏ န္ှလုံျားသ ျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံငစ
် ဲသ
ွ ည့််
ခနရ မရှသည့်် အုံပ်ြေျြုပ်ခရျားမှ မြေင
ုံ ြေ
် ခ
ှ ၊့််
့် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မရှဘဲန္င
န္င
ုံ င
် ခရျားနယ်ပယ်သည် ြရုံ ြရဲ ြစ်လမ်မ
ှ ်တြ
ုံ ်ြေြ
ုံ ်မှုြုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား ထျားုံ န္ြ
ြေုံြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှလမ်မ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်မဟုံတခ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မရှ ြေင်ျားသည် ခနမရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် တူခပသည်။ အုံပ်ြေျြုပ်သမ
ူ ျ ျားအခန ြင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ပည်သမ
ူ ျ ျားအတွြ် မည်မျှ ခစခ
ှ ့်် ကြြုျားစ ျားပမ်ျားစ ျား အလုံပ်လုံပ်ခစြ မူ၊
့် စစ
့် ပ်စပ်န္င

လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ခန ြင ့်် ခ ြ ငမ
့်် န
ှ ခ
် သ ညြှန္ှုင်ျားခဆွျားခန္ွျားပွဲမျ ျား မည်မျှ အတူတြွ ြျင်ျားပခစြ မူ၊
ဤအရ ထဲမှ ြစ်ရပ်မျ ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ုံ ့် တ် လူသ ျားတ၏
ုံ ့်
့် ည်မဟုံတ၊် သမဟုံ
ြကြမမ ြုံ ခ ပ င်ျားလဲခစလမ်မ
် ပ။ လူသ ျားသည် ပည်သမ
ူ ျ ျား စ ျားခရျား၊ ဝတ်ခရျား
့် ည်မဟုံတခ
ခ ပလည်သည့်် န္င
ုံ င
် ၊ ၎င်ျားတုံ အတူ
တြွ ပငမ်ျားြေျမ်ျားစွ ခနထင
ုံ က် ြသည့်် န္င
ုံ င
် တစ်ြေြ
ုံ ုံ
့်
န္င
ုံ င
် ခြ င်ျားတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ ခြေါင်ျားခဆ င်မရ
ှု သည့်
ှ
် န္င
ုံ င
် တစ်ြေဟ
ုံ ုံ ယုံကြည်ကြသည်။
သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်ြ ထသ
ုံ ုံ မခတွ
ျားထင်ခပ။ မည်သမ
ူ ျှ သူြ
် ည့်် န္င
ုံ င
် သည် သူ
့်
့် ုံ မြျားုံ ြွယသ
သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျားမည့်န္
် င
ုံ င
် ဟုံ သူ ယုံကြည်သည်။ လူသ ျား၏ ခတွျားခြေေါ် ပသ
ုံ ည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခတွျားခြေေါ် ပန္
ုံ င
ှ ့်် အလွန ် ဆနြ
် ့် ျင်ခလသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် ၏
ခြေါင်ျားခဆ င်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မြုံျားြယ
ွ ်ပါြ၊ ဤန္င
ုံ င
် ၏ ြကြမမ သည် ဝမ်ျားနည်ျားြွယရ
်
ြကြမမ တစ်ြေုံ ြစ်လမ်မ
ုံ င
ုံ င
် သည် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ် ရှလမ်မ
် ပ။
့် ည် ြစ်ပပီျား ထန္
့် ည်မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏န္င
ုံ င
် ခရျားတင
ွ ် မပါဝင်ခသ ်လည်ျား၊ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူမျြုျားတစ်မျြုျား၏ ြကြမမ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ထန်ျားြေျြုပ်ထ ျားခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ဤြမဘ ခလ ြန္ှင ့်် စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ထန်ျားြေျြုပ်၏။ လူသ ျား၏ ြကြမမ န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အကြအစည်သည် အတွငျား် ြျြျ ဆြ်န္ယ်ပပီျား၊ မည်သည့်လ
် ူ၊ မည်သည့်န္
် င
ုံ င
် ြမျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ မှ မြင်ျားလွတြ
် င်ျားခပ။ အြယ်၍ လူသ ျားသည် မမ၏ြကြမမ ြုံ သလုံပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့သုံ လ
် လျှ ြ်ပပီျား သူအ
့် ရခပမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ ခန ြ်ြုံ လုံြခ
့် ျား
ြုံျားြယ
ွ ်ခသ သူမျ ျားြုံ ခအ င် မင်ကြီျားပွ ျားခစပပီျား၊ သူြ
် ့် ျင်ြ ငင်ျားပယ်ခသ သူမျ ျား အခပေါ်
့် ုံ ဆနြ
ြျဆင်ျားမှုန္င
ှ ့်် မျြုျားသဉ်
ုံ ျားခပျ ြ်ြွယ် ြေင်ျား ခဆ င်ကြဉ်ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
ခသ ဒပုံ မြုျို့ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား ြစ်ခပေါ် ြေဲြေ
့် ျန် သမမ ြျမ်ျားစ ထဲြ အ ြစ်အပျြ်ြုံ
ပန်လည်သတရခလ ၊့် ပပီျားလျှင ် ခလ တ၏မန်ျားမသည် မည်ြသ
ဲ့် ဆ
ုံ ့် ျားတင
ုံ ် ြစ်လ ြေဲသ
ုံ ည်ျား
့် ည်ြလ
စဉ်ျားစ ျားကြည့်ခ
် လ ။့် နခနခဝပမြုျို့သ ျားမျ ျားသည် ခလျှ ်ခတအဝတ်န္င
ှ ့်် ပ မျ ျား ြင ့််
မမတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားအ ျား မည်သခန
ုံ ့် င်တရြေဲသ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်ခပါင်ျား ၂၀၀၀ ြ
့် ည်ြုံ ပန်စဉ်ျားစ ျားပပီျား၊ လွနြေ
ခယရှု ြုံ ယုံဒလူမျြုျားမျ ျား ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်တွင ် သမှုရုံ ြ်ထ ျားပပီျားခန ြ် မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်ြုံ
ပန်သတရခလ ။့် ယုံဒလူမျြုျားမျ ျားသည် ဣသခရလန္င
ုံ င
် မှ န္ှငထ
် တ
ုံ ြေ
် ြေဲရ
့် ပပီျား ြမဘ တစ်ဝန်ျားရှ
န္င
ုံ င
် မျ ျားဆီသုံ ထွ
ုံ ့်
အသတ်ြေြေဲရ
့် ပပီျား ယုံဒလူမျြုျားတစ်မျြုျားလုံျား
့် ြ်ခ ပျား သွ ျားြေဲက့် ြသည်။ မျ ျားစွ တသည်
မကြြုစြူျားခသ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်တွင ်
့် သည်။ ၎င်ျားတသည်
သမှုရုံ ြြေ
် ကဲ့် ြပပီျား- စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြွယ်ခြ င်ျားခသ အ ပစ်တစ်ြေုံြုံ ြျြူျားလွနြေ
် ကဲ့် ြပပီျား- ဘုံရ ျားသြေင်၏

စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရန်စြေဲက့် ြသည်။ ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အရ အတွြ် ၎င်ျားတခပျားဆပ်
ုံ ့်
ြေရ
ဲ့် ပပီျား
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ရပ်မျ ျား၏ အြျြုျားဆြ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ြေြေဲက့် ြရသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရှု တြေ
် ျြေဲက့် ြသည်၊ ငင်ျားပယ်ြေကဲ့် ြသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြကြမမ တစ်ြေသ
ုံ
ရှြေဲသ
့် ည်ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပစ်ခပျားြေရ ြေင်ျားြေရြုံ ့် ြစ်ခပသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အုံပ်စျားုံ သမ
ူ ျ ျားြ မမတ၏
ုံ ့်
န္င
ုံ င
် န္ှင ့်် လူမျြုျားအခပေါ် ယူခဆ င်ြေကဲ့် ြသည့်် ြေါျားသျားီ ခသ အြျြုျားဆြ်န္င
ှ ့်် ခဘျားဒြ
ုံ ခ ြစ်ြေခ
ဲ့် ပသည်။
ယခနတွ
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ြမဘ ခလ ြသုံ ့် ပန်ကြလ ပပီျား ြစ်သည်။
သူ၏ ပထမဆျားုံ မတ
ှ ်တင
ုံ မ
် ှ အ ဏ ရှငအ
် ုံပ်ြေျြုပ်သမ
ူ ျ ျား၏ ြေမ်ျားန ျားခသ အစုံအခဝျား- ဘ သ မဲ့်
အယူဝါဒ၏ ြေင
ုံ မ
် ခသ ြေတပ် ြစ်သည့်် တရုံတ်န္င
ုံ င
် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
တန်ြေျားုံ တအ
ုံ ့် ျား ြင ့်် လူတစ်စုံြုံ ရယူပပီျား ြစ်သည်။ ဤြ လအတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
တရုံတ်န္င
ုံ င
် အ ဏ ရပါတီ၏ နည်ျားအမျြုျားမျြုျား ြင ့်် လုံြလ
် ြမ်ျားဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်ြ
ခြေါင်ျားြေျစရ ခနရ မရှ၊ အြွယအ
် ြ ရှ မခတွျို့ န္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ကြီျားမ ျားခသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ ြေရပပီျား ြစ်သည်။
ဤသုံ ြစ်
့် ခစြ မူ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ လုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ထ ျားသည့်် အမှုြုံ
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ဆဲ ြစ်သည်- သူသည် သူ၏အသြုံ မနမ် မြ်
ပပီျား ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ြနသ
် ့် ည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ မည်သမ
ူ ျှ န ျားလည် သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရန်သြ
ူ သ
ဲ့် ုံ မှ
ူ သ န္င
ုံ င
် တစ်ြေုံ ြစ်သည့်် တရုံတ်န္င
ုံ င
် တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ အမှုြုံ လုံျားဝ
့် တ်ယခ
မရပ်တနြ
် ့် ူျားခပ။ ယင်ျားအစ ျား ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ဝင် အခယ ြ်စီတုံငျား် ြုံ ြယ်တင်ရန်
တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ လုံပ်ခဆ င်သည့်် အတွြ်၊ သ ၍ မျ ျားခသ လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏ အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ လြ်ြေကြပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ရယူရန် အလုံရသည့်
ှ
အ
် ရ ြုံ မည်သည့်န္
် င
ုံ င
်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့်် တန်ြေျားုံ အ ဏ ြမျှ မတ ျားဆျားီ န္င
ုံ သ
် ည်ြုံ ငါတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုြုံ ခန္ှ ငယ
့်် ြ
ှ သ
် မ
ူ ျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အကြအစည်ြုံ ခန္ှ ငယ
့်် ှြပ် ပီျား ထြေြ
ုံ ်ခစသူမျ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားြုံ ြေရကြလမ်မ
ူ ည် ငရဲသုံ ့်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ အ ြေြီဆန်သသ
ပြေ
ုံ ့် ရလမ်မ
် င
ုံ င
် မဆသ
ုံ ည်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ အ ြေြီဆန်ခသ မည်သည့်န္
ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြြေ
ုံ ရလမ်မ
ရန် ထကြသည့်် မည်သည့််
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ဆန်ြျင်
့်
လူမျြုျားမဆသ
ုံ ည် ဤြမဘ ခ မမှ ြယ်ရှ ျားြေရလမ်မ
ုံ ် ြွယခ
် ပျ ြ်သွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား အပပီျားတင
့် ည်။
လူမျြုျားအ ျားလုံျား၊ န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားန္ှင ့်် စြ်မလ
ှု ုံပ်ငန်ျား အ ျားလုံျား၏ လူမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသအ ျား
န ျားခထ င်ရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ရှု စ ျားရန်န္င
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြကြမမ ြုံ အ ရုံ စုံြ်ရန်၊

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အသနရ
် ့် င
ှ ျား် ဆျားုံ ၊ င်္ုံဏအ
် သခရ အရှဆျားုံ ၊ အ မငမ
့်် ျားဆျားုံ န္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ြုံျားြွယဆ
် ည်ျားြပ်ရ ြစ်ခစြန္ှ
ုံ ့် င ့်် အ ဗဟ၏ သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျားြ
ခယခဟ ဝါ၏ ြတခတ ်မျ ျားခအ ြ်၌ အသြ်ရင
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ၊ ပပီျားလျှင ် ပထမဦျားစွ ဘုံရ ျားသြေင်
ြန်ဆင်ျားြေဲခ
့်် ဝတြ
ုံ ့် ဧဒင်ဥယျ ဉ်ထဲတွင ် အသြ်ရင
ှ ် ြေဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
့် သ အ ဒန္ှငဧ
့် ြဲသ
တစ်ရပ်လုံျားအ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ခအ ြ်၌ အသြ်ရှငြေ
် င
ွ ခ
့်် ပျားရန် ငါ တုံြတ
် ွနျား် ၏။
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ကြီျားမ ျားခသ လှုင်ျားလုံျားတစ်ြေြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ခရှ
ဟုံနထ
် ျားုံ တြ်ခလသည်။
့် ျို့သုံ တစ်
့်
မည်သြ
ူ မျှ သူြ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မည်
သြ
ူ မျှ သူ၏ ြေျီတြ် ြေင်ျားြုံ မရပ်တနခ
် ့် စန္င
ုံ ခ
် ပ။
့် ုံ မထန်ျားန္င
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခသြေျ စွ န ျားခထ င်ခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရှ ခြွြ ဆ ငတ်ခသ သူတသ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်လုံြ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူ၏ြတြုံ
ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တသ
် မ
ူ ျ ျားသည် ပင်ျားထန်ခသ ခဘျားဒုံြခန္င
ှ ့်် အလွန ် ထြ
ုံ ်တန်သည့််
အ ပစ်ခပျား ြေင်ျားြုံ ြေရကြလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

၂။ အနနတတန်ခုားရှငဘ
် ရ
ု ားသခင်မှ တစ်ဖန်ခ န်ကကလ တသ သခင်တယရှု
ခဖစ်သည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားခယခဟ ဝါ၏ အမှုပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တွင၊် ခယရှု သည် လူတအလယ်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
လူဇ့် တြေြေဲသ
ဲ့် ၊ဲ ခယခဟ ဝါ၏ အမှုခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေြေ၍
့် ည်။ သူ၏အမှုြုံ သီျား ြေ ျား မခဆ င်ရွြ်ြေဘ
ဆြ်လြ် အခြ င် အထည်ခြ ်သည်။ ယင်ျားမှ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်
အဆျားုံ သတ်ပပီျားခန ြ် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှု ြစ်သည်။
ထန
ုံ ည်ျားတ၊ူ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် အပမဲ ခရှ ျို့ဆြ် တျားုံ တြ်ခနခသ ခကြ င၊့််
ခယရှု ၏အမှု အဆျားုံ သတ်ပပီျားခန ြ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်ခြေတ်အတွြ် သူ၏အမှုြုံ
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခြေတ်ခဟ င်ျား ြုံနလ
် ွနသ
် ည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ယင်ျားြုံ ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံ ြင ့််
အစ ျားထျားုံ လမ်မ
် သ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ြ
ှု ုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှုခဟ င်ျား ပည့်စ
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်မည့်် အမှုသစ် ရှလမ်မ
့် ည်။ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည်
ခယရှု ၏အမှုခန ြ်လုံြ်လ သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည်။

ဟုံတခ
် ပ၏၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် သီျား ြေ ျား မ ြစ်ခပေါ်ခပ။ ယင်ျားသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်န္င
ှ ့််
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် ခန ြ်ပင
ုံ ျား် အမှု၏ တတယအဆင ့်် ြစ်သည်။ အမှု၏ အဆငသ
့်် စ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ
ဘုံရ ျားသြေင် အစ ပြုသည့်် အြေျန်တုံငျား် တွင၊် အသစ်ခသ အစ ပြု ြေင်ျား ရှရမည် ြစ်ပပီျား ယင်ျားြ
ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အပမဲ ခဆ င်ကြဉ်ျားရမည် ြစ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတူ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၊
သူ၏ အလုံပ်လုံပ်ပ၊ုံ သူ၏အမှု တည်ခနရ န္ှင ့်် သူ၏ န မခတ ်တတွ
ုံ ့် ငလ
် ည်ျား လုံြခ
် လျ ညီခထွခသ
အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား ရှခပသည်။ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင၊် လူသ ျားအခန ြင့်် ခြေတ်သစ်ထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲသည်မှ အဩ
့် ြွယ်မရှခပ။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏ ဆနြ
် ့် ျင်မှုြုံ
မည်သုံ ြေ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ရသည် ြစ်ခစ၊ သူသည် မမ၏အမှုြုံ အပမဲ လုံပ်ခဆ င်ခနပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
အပမဲ ခရှ ျို့သုံ ဦျား
ြထဲသုံ ကြလ
ြေဲခ
ွ ၊် သူသည်
့် သ အြေျန်တင
့် ခဆ င်ခနခပသည်။ ခယရှု သည် လူခလ
့်
့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားြေဲပ့် ပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်တစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြင ့််
သူသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူ အ ျားလုံျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရမည် ြစ်သည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လမ်ျား ပမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လြ်ြေလ န္င
ုံ လ
် မ်မ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
့် ည်။ ခယရှု သည် လူသ ျားအလယ်တွင ် အမှုမျ ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ြေခ
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံသ ပပီျားစီျားခစြေဲပ့် ပီျား လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်
ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားထမှ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျားလုံျား
ြယ်ရှ ျားမခပျားြေဲခ
် ဝ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ခယရှု အခန ြင ့််
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်လ ပပီျား လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်သည်သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် လူသ ျားထမှ သူ၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်စွ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား
လုံျားဝြယ်ရှ ျားခပျားရန် သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်လည်ျား လုံအပ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျားသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျားမှ ြေွငလ
့်် တ်ြေရပပီျား ြစ်သ ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ
ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ ဦျား
့် ခဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပန်လည်ြေယူပပီ ြစ်ပပီျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ စတင်ပပီ ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ျားြုံ သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့််
ခလ ြတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္နွ ြေသူအ ျားလုံျားသည်
့်
သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ပပီျား သ ၍ကြီျား မတ်ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ရရှရခပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလင်ျားတင
ွ ် အမှနတ
် ြယ် အသြ်ရင
ှ က် ြရမည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျား၊
လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်တြ
ုံ ့် ုံ ရရှကြရလမ်မ
့် ည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ခယရှု သည် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲသ
့် ြေျန်တင
ွ ၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် လူ၏
့် ည်အ
အသပည သည် ခဝဝါျားပပီျား မရှငျား် မလင်ျား ြစ်ခနဆဲ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသ ျားြ သူြ
့် ုံ
ဒါဝဒ်၏သ ျားခတ ်အ ြစ် အပမဲ ယကုံ ြည်ြေပဲ့် ပီျား၊ သူြ
့် ုံ ကြီျား မတ်ခသ ပခရ ြြ်အ ြစ်၊ လူသ ျား၏
အ ပစ်မျ ျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ခ
ဲ့် သ ခစတန ရှခသ အရှငသ
် ြေင်အ ြစ် ထုံတခ
် ြ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည်။
အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား ြေွနအ
် ျားအခပေါ် သူဝတ်
့် ရုံ ၏ အစွနျား် ြုံ ထခတွျို့ ြေင်ျားမှ
အန ခရ င်္ါပငမ်ျားြေဲက့် ြသည်။ မျြ်စြန်ျားသူ မင်န္င
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား ခသသူပင် အသြ် ပန်ရင
ှ န္
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
သရ
ုံ ့် တွင ် လူသည် မမြုံယြ
် ုံယအ
် တွငျား် နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်တွယသ
် ည့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရှ ခြွမခတွျို့ ရှန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြုံ မည်သုံ စွ
် ့် စ်ရမည်ြလ
ုံ ည်ျား
့် နပ
မသြေဲခ
ုံ င်တစ်ဦျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ
့် ပ။ လူသည် ဇ တပြတ၏ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခပျ ်ရင်မ၊ှု မသ ျားစဝ
မသ ျားစုံတစ်ြေလ
ုံ ုံျားအခပေါ် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား၊ န မြျန်ျားမြ
ှု ုံ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ ြေင်ျား
စသည်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားစွ ြုံ ရရှြေဲသ
့် ရ မျ ျားမှ လူ၏ခြ င်ျားခသ
့် ည်။ ြျန်သည်အ
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားတရ ျား ြုံငျား် ရှု င်ျားခသ အသွငအ
် ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍
တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားသည် ဤအရ မျ ျားြုံ အခ ြေြေ၍ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်သင်ြေ
ုံ ခ
် သ
့် ၍ရန္င
ယုံကြည်သအ
ူ ြစ် သတ်မတ
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဤယကုံ ြည်သမ
ူ ျြုျားမျ ျားသ ခသဆျားုံ ပပီျားခန ြ်
ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ ဝင်
ုံ ခ
် ပသည်၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတုံ ြယ်
တင် ြေင်ျားြေြေဲရ
ုံ ုံြေခ
ဲ့် ပသည်။
့် သည်ဟုံ ဆလ
့် ခရ ြ်န္င
့်
သရ
ုံ ့် တွင ် ဤလူမျ ျားြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် တစ်သြ်တ တွင ် အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လုံျားဝ န ျားမလည်ြေကဲ့် ြခပ။
၎င်ျားတုံ လုံ
ဲ့် မျှအ ျားလုံျားမှ အ ပစ်မျ ျားြုံ ြျြူျားလွနပ် ပီျားခန ြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျား
့် ပ်ခဆ င်ြေသ
ခ ပ င်ျားလဲရန် မည်သည်လ
့် မ်ျားခကြ င်ျားမျှ မရှဘဲ၊ အခတ မသတ်ခသ သသရ စြ်ဝင
ုံ ျား် တစ်ြေထ
ုံ တ
ဲ ွင ်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ ဝန်ြေျရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ယင်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ရှခသ
လူ၏အခ ြေအခန ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပည်စ
့် ခ
ုံ သ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်ပါသခလ ။ မရရှခပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှု၏ ထအ
ုံ ဆင့်် ပပီျားဆျားုံ ြေဲသ
် န ြ်တင
ွ ၊် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား အမှု
့် ည့်ခ
ြျန်ရြေဲ
ှ ခ
ုံ ုံ ြင
့် သျားသည်။ ဤအဆင်သ
့် ည် လူြုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် ြြူစင်ခစရန် ြစ်ပပီျား ထသ
့် ့််
လုံြခ
် လျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သူအ
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
့် ျား ခပျားရန် ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အ ပစ်န္င
သဘ ဝြုံ ပခပျ ြ်ခစန္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည် သူအ
့် ပစ်မျ ျား
ြေွငလ
့်် တ်ြေရ ြေင်ျားတွငသ
်
လုံျားဝဥဿုံရပ်တန်လ
် တွြ်၊ အြယ်၍ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ
့် မည် ြစ်သည့်အ
န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ဤအဆင်သ
ွ ျား် မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
့် ည် အြျြုျား ြစ်ထန

အဓပပ ယ်လည်ျားရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား အမှုသည် အဆျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရလ
ှ
ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်အခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊်
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
ုံ ့် တွင ်
့် သည်။ သရ
လူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် သ့်အတွငျား် တင
ွ ် ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်သည်၊ လူသည်
အ ပစ် ပြုန္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့်
မရယူခသျားခပ။ ယင်ျားမှ အမှု၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ
့် င
လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခစလျြ်၊ လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။
ယြေုံတင
ွ ် လူ၏အသြ်တ ြုံ တြ
ုံ ်ရုံ ြပ
် ပ
့် ျားုံ ပပီျား လူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လုံျားဝ
အသစ် ပြု ပင်ခစန္င
ုံ သ
် ည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဤအဆင်သ
့် ည် ယြေင်အဆင်ထ
့် ြ်
ပမ
ုံ ုံ အဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပင် အြျြုျားလည်ျား ပမ
ုံ ုံ ြစ်ထန
ွ ျား် ခလသည်။ ယင်ျားသည် မျ ျားစွ သ ၍
ခစစ
့် ပ်ခသြေျ ခသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ြေုံ ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
့် ရ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူဇ့် တြုံ
ြေယူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြုံ လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ခစပပီျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ငါြ
ုံ ့်
့် ုံ တစ်ြေျန်ြ ခယခဟ ဝါဟုံ သရှြေဲက့် ြသည်။ ငါြ
့် ုံ ခမရှယဟုံလည်ျား ခြေေါ် ြေဲက့် ြပပီျား၊ လူတြ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ရုံ ခသကြည်ညြုမှု ြင ့်် ငါြ
ှ ခ
် ယရှု ဟုံ တစ်ြေျန်ြ ခြေေါ် ြေဲက့် ြသည်။
့် ုံ ြယ်တင်ရင
သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ယခနတွ
့် င ် ငါသည် လူအမျ ျားြ အတတ်ြ လမျ ျားတွင ် သြေဲက့် ြသည့်် ခယခဟ ဝါ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခယရှု မဟုံတ်ခတ ခ
့် ပ။ ငါသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ပန်ကြလ ပပီျား ြစ်သည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်မည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခပသည်။ ငါသည် ခ မကြီျားစန
ွ ျား် မှ
ထခ မ ြ်ခတ ်မခ
ူ သ ၊ ငါ၏အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ပည်ဝ
့် သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ကသဇ အ ဏ ၊
င်္ုံဏသ
် ြခ ၊ ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည်ဝ
့် ခနခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ငါန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မဆြ်ဆြူျားခပ၊ ငါြ
် ြေါမျှ မသြျွမ်ျားြူျားကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ုံ မည်သည့်အ
ငါ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အပမဲတခစ မသန ျားမလည် ြစ်ကြသည်။ ြမဘ ခ မကြီျားြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမသ
ှ ည် ယခနထ
ုံ ၊် လူတစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်မျှ ငါအ
့် တင
့် ျား မ မင်ြူျားခလပပီ။ ဤသည်မှ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ လူသ ျားထ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားအလယ် ြွယဝ
် ြ
ှ ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်ခပသည်။ သူသည် ခလ င်ြျွမ်ျားခနခသ ခနမင်ျားန္ှင ့်် ခတ ြ်ခလ င်ခနခသ မီျားလျှြဲသ
့် ၊ုံ ့်

တန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ပည်ြ
့်
ကသဇ အ ဏ ြင့်် ပည်လ
့် ျှမ်ျားလျြ်၊ လူသ ျားအလယ် အမှနတ
် ြယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ
ခနထင
ုံ လ
် ျြ် ရှသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား မြေရမည့်် လူ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အမှုအရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မီျားလျှ၏ ခလ င်ြျွမ်ျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် သန်စင်
့် ြေင်ျား မြေရမည့်် လူ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှုအရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခပ။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် တုံငျား် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားသည်
ငါန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င့်် ခြ င်ျားြေျီျားခပျားြေရမည် ြစ်ပပီျား ငါန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င်လ
့် ည်ျား
တစ်စစီ ခကြမွပျြ်စီျား သွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အတွငျား် ရှ
လူအ ျားလုံျားြ ငါသည် ပန်ကြလ သည့်် ြယ်တင်ရင
ှ ် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ခသ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ြုံ ခတွျို့ မင်ကြခပမည်။ ပပီျားလျှင ် ငါသည်
တစ်ြေျန်ြ လူသ ျားအတွြ် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ်
ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တြ
ုံ ့် ုံ မီျားရှု ျို့ြျြ်ဆျားီ သည့်် ခနမင်ျား၏ မီျားခတ ြ်မီျားလျှမျ ျားလည်ျား ြစ်လ သည့်အ
် ပင်၊
ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တြ
ုံ ့် ုံ ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား၏ ခနမင်ျားလည်ျား ြစ်လ သည်ြုံ အ ျားလုံျား
ခတွျို့ မင်ရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ ငါ၏အမှု ြစ်သည်။ လူအ ျားလုံျားြ ငါသည်
ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခလ င်ြျွမ်ျားခနခသ ခနမင်ျားန္ှင ့်် ခတ ြ်ခလ င်ခနခသ
မီျားလျှ ြစ်သည်ြုံ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် န္ှင ့်် အ ျားလုံျားြ တစ်ပါျားတည်ျား စစ်မှနခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင် ငါြ
့် ုံ
ြျားုံ ြွယန္
် င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ပပီျားလျှင ် ၎င်ျားတသည်
ငှ
ုံ ့်
ငါ၏စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ က် ြရန်အလငှ
ုံ ့်
ဤအမည်န မြုံ ငါယူပပီျား ဤစတ်သခဘ ထ ျားြုံ ငါပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် ပသည်- ငါသည်
ဣသခရလအမျြုျားသ ျားတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်သ မြ၊ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရင
ှ သ
်
ြစ်သည် မဟုံတခ
် ပ။
ငါသည် ခြ င်ျားြင်၊ ခ မကြီျားန္ှင ့်် ပင်လယ် ပင် တစ်ခလျှ ြ်လုံျားရှ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါအ ျားလုံျား၏
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြယ်တင်ရှငသ
် ည် ‘ ြြူခသ မုံျားတမ်’ စီျားလျြ် ပန်ကြလ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ြွငဟ
့်် စဉ် တစ်ြေျန်တည်ျားတွင ် ငါတုံ ့်
အဘယ်အရ လုံပ်သင်သ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ငါတြ
ုံ ့် ုံ ဆဆ
ုံ ျားုံ မြုံ နည်
ျားလမ်ျားမျြုျားစန္
ုံ င
ှ ့််
့် ည်ဆသ
့်
ရှု ခထ ငမ
့်် ျြုျားစြ
ုံ ုံ အသျားုံ ပြုရင်ျား သူ၏ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ဆြ်လြ် မနက် ြ
့်
့် ျားခလသည်။ သူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် အသြ် အစွမ်ျားတန်ြေျားုံ ြုံ သယ်ခဆ င်သည်၊ ငါတုံ ခလျှ
ြ်လှမ်ျားသငသ
့်် ည့််
့်
လမ်ျားြေရီျားြုံ ပသပပီျား၊ သမမ တရ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် စခလသည်။
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတြ
ုံ ့် ုံ စတင်ဆခ
ွဲ ဆ င်လ သည်၊ သူ၏ စြ ျားခ ပ သည့်် ခလသန္ှင ့််
ခ ပ ဟန်တြ
ုံ ့် ုံ ငါတုံ စတင်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ကြပပီျား မသစတ်၏ ခစခ
ှု ရ သ မခည င်ည ြစ်ခသ
့် ဆ ်မအ
့်

ဤလူ၏ အတွငျား် ြျြျ ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား၌ စတင် စတ်ဝင်စ ျားကြသည်။ သူသည် ငါတြ
ုံ ့် ုံယစ
် ျား
အပင်ပန်ျားြေကြြုျားစ ျားသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င ့်် အအပ်ပျြ်ြေပပီျား၊ အစ ျားပျြ်ြေသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ်
ငခ
ုံ ကြျားသည်၊ သြ် ပင်ျားြေျသည်၊ ငါတအတွ
ုံ ့်
ြ် န မြျန်ျား ြစ်လျြ် ညည်ျားညြူသည်၊ ငါတ၏
ုံ ့်
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ့်် ငါတ၏
ုံ ့် ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် အရှြ်ြွဲ ြေင်ျားြြေ
ုံ သည်၊ ပပီျားလျှင ် ငါတ၏
ုံ ့်
ထထ
ုံ င
ုံ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပုံနြ
် န် ြေင်ျားြ သူ၏န္ှလုံျားသ ျားမှ မျြ်ရည်မျ ျားန္ှင ့်် ခသွျားမျ ျားြုံ ြျခစသည်။
ဤသခသ
ုံ ့်
ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ရှ ြေင်ျားသည် မည်သည့်် သ မန်လူန္င
ှ မ
့်် ျှ မသြ်ဆင
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ မည်သည်လ
့် ူသ ျားတစ်ဦျားြမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် ပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။
မည်သည့်် သ မန်လူြမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် သည်ျားြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် စတ်ရှည် ြေင်ျားြုံ သူ ပသပပီျား သူခမတ
တ သည်
့်
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြုံမျှ မအပ်န္င
ှ ျား် ထ ျားသည့်် ခမတတ ြစ်သည်။ သူမှအပ
မည်သြ
ူ မျှ ငါတ၏
ုံ ့် အခတွျားအ ျားလုံျားြုံ မသန္င
ုံ ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ငါတ၏
ုံ ့် သဘ ဝန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရတန္ှ
ုံ ့် င ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ရှငျား် လင်ျားြ ပည်စ
့် ုံသည့်် သခဘ ခပါြ်မှု မရှန္င
ုံ ခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ပုံနြ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုြုံ တရ ျားမစီရင်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ြုံယစ
် ျား ငါတြ
ုံ ့် ုံ စြ ျားခ ပ ပပီျား ငါတ၏အလယ်
ုံ ့်
၌ ယြေုံြသ
ဲ့် ုံ အလုံ
ပ်မလုံပ်န္င
ုံ ပ
် ါ။
့်
သူမအ
ှ ပ မည်သြ
ူ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဩဇ အ ဏ ၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် င်္ုံဏသ
် ြခ တုံ ြင
့် ့််
အပ်န္င
ှ ျား် ြေင်ျားမြေရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့််
ြစ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
သူအထဲ
၌ အလုံျားစုံ ခပေါ်ထြ
ွ ်လ သည်။ သူမှအပ မည်သြ
ူ မျှ ငါတအ
ုံ ့် ျား လမ်ျားြေရီျားြုံ
့်
မ ပန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ အလင်
ျားြုံ မခဆ င်ကြည်ျားခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူမအ
ှ ပ မည်သြ
ူ မျှ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမှ ယခနအထ
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြွင ့်် ပ ြေင်ျား မရှခသ နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျား ထုံတ်ခြ ်မ ပသန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူမအ
ှ ပ
မည်သြ
ူ မျှ ငါတြ
ုံ ့် ုံ စ တန်၏ခြျျားြျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် ငါတ၏ခြ
ုံ ့်
ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ
မြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အတွငျား် ြျြျ
န္ှလုံျားသ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တြ
ုံ တ
် ွနျား် မှုမျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခြ ် ပခလသည်။ သူသည် ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်၊ ြ လသစ်တစ်ြေုံြုံ
အစ ပြုပပီျား ြစ်ြ ခြ င်ျားြင်သစ်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားသစ်၊ ပပီျားလျှင ် အမှုသစ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ပပီ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
မခရရ မှုတွင ် ငါတုံ အသြ်
ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်် အသြ်တ ြုံ အဆျားုံ သတ်ခပျားရင်ျားန္ှင ့်် ငါတ၏
ုံ ့်
့်
ြစ်တည်မှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားအ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ သွ
် ဝ ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား
့် ျားရ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ အ ပည့်အ
မင်န္င
ုံ ခ
် စလျြ်၊ ငါတထ
ုံ ့် သုံ ခမျှ
်လင့်် ြေင်ျားြုံ ယူခဆ င်ပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့်
့်
ြစ်တည်မှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား ြစ်ြ ငါတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်သည်။
ထအ
ုံ ြေြ
ုံ အ
် တနမ
် ့် စ
ှ ၍၊ ငါတ၏စ
ုံ ့် တ်မျ ျားသည် သတရှလ ပပီ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငါတ၏
ုံ ့် စတ်ဝည ဉ်မျ ျားသည်

ပန်လည်အသြ်ဝင်လ သည်ဟုံ ထင်ရသည်။ ငါတအလယ်
ုံ ့်
၌ အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား၊ ငါတ၏
ုံ ့် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားြုံ
အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ ြတည်ျားြ ြေြေဲရ
့် ပပီျားသူ ြစ်သည့်် သ မန် ြစ်သည့်် မထင်ရှ ျားခသ ဤလူသည်န္ျားုံ ခနသည် ြစ်ခစ အပ်မြ်မြ်ခနသည် ြစ်ခစ ငါတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားထဲ၌ အပမဲရပပီ
ှ ျား၊ ခနခရ
့် ညပါ
ငါတခတ
ုံ ့်
ငတ
့်် ခနခသ သြေင်ခယရှု ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ သူ ြစ်ခပသည်။ အြယ်စင်စစ်
သူ ြစ်၏။ သူသည် ငါတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ သူသည် သမမ တရ ျား၊ လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့််
အသြ် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှု၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှု မင် ြေင်ျား” မှ

ယခနြ
ုံ ့် နျား် ပခပျားသည်
ုံ ့်
၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့် လ၏ အမှုသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏အမှုြုံ ခရှ ျို့သတွ
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်တစ်ရပ်လုံျားခအ ြ်၌ ပြုခသ အမှုသည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်သည် အဆျားုံ သတ်သွ ျားပပီ ြစ်ခသ ်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၌
တုံျားတြ်မှုရသည်
ှ
။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ့်် ပညတ်ခတ ခ
် ြေတ်တအခပေါ်
ုံ ့်
တင
ွ ်
့် ည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
အခ ြေြေ၍ တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် ငါသည် ထပ်တလဲလဲ ခ ပ သနည်ျား။
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ယခန၏အမှု
သည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ
့် ခ
့်
အမှု၏အဆြ် ြစ်ပပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ အမှုအခပေါ် တုံျားတြ်လ မှုလည်ျား
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ဆင်သ
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ တင်ျားြျပ်စွ ဆြ်န္ယ်လျြ်ရခနပပီ
ှ
ျား
့် ျားုံ ြေုံမှ တစ်ြေန္
ြွငျား် ဆြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ နီျားြပ်စွ ြေျတ်ဆြ်ခနသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေြေထ ျားသည်ဟုံ အဘယ်ခကြ င့်် ငါခ ပ သနည်ျား။
အြယ်၍သ ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေမြေထ ျားလျှင ်
့် ည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် ခန ြ်ထပ်တစ်ကြမ် ြ ျားစင်တင်သတ် ြေင်ျား တစ်ြေုံ ြစ်ပျြ်ရန် လုံလမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊
ပပီျားြေဲခ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံလည်ျား ခန ြ်ထပ် ပန်၍ လုံပ်ခဆ င်ရလမ်မ
့် သ အဆင်၏
့် ခရွ ျားန္တ
့် ည် ြစ်သည်။
ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှုသည် လုံျားဝပပီျားဆျားုံ သွ ျား ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ဲ
ခြေတ်သည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား အမှု၏အဆင်အ
့် တန်ျားသည် ယြေင်ြထြ် သ ၍ မင်မ
့် ျားလ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ွ န္
် င
ှ ့်် ခယရှု အမှု၏
့် ည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ခြျ ြ်ခပေါ်တွင ် တည်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ တစ်ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့််
တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ယြေုံအဆင်သ
် ပ။ အမှု၏
့် ည် အသစ်ခသ အစ ပြု ြေင်ျားမဟုံတခ
အဆင်သ
ဲ ှု အစီအစဉ်ဟုံ
့် ျားုံ ဆင်စ
့် လုံျား ခပါင်ျားစည်ျား ြေင်ျားြုံသ လျှင ် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ

မှတ်ယန္
ူ င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ယြေုံအဆင်၏
ွ ်
့် အမှုြုံ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်အမှု၏ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
အခ ြေြေလုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍ အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ ်ြေသ
ုံ ည် ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှလျှင ်
့် စ
ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်၌ အခသြေ ြေင်ျားသည် ယြေုံအဆင်တ
ွ ် အဘယ်ခကြ င့်် ပန်လည်၍ မ ြစ်လ သနည်ျား။
့် င
ငါသည် လူသ ျား၏အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င် ြေင်ျားမ ပြုဘဲ၊ ထအ
ုံ စ ျား လူသ ျားြုံ
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြတ
် ရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် ငါကြလ သည်မှ အဘယ်ခကြ င်န
့် ည်ျား။ အြယ်၍
လူသ ျားမျ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် ြစ်သည့်် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ပဋသခန္ဓစဲယ
ွ ူ ြေင်ျားအ ျား ြင့်် မဟုံတဘ
် ဲ ငါ၏ယြေုံကြလ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ြ ျားတုံငခ
် ပေါ်တင
ွ ် အခသြေ ြေင်ျားြုံ
ခ ြေရ ြေမလုံြ်လျှင ် ငါသည် လူသ ျားြုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ငါသည် ခယရှု န္င
ှ ့်် တစ်ြုံယတ
် ည်ျား ြစ်ခသ ခကြ င်သ
ုံ ့် န္င
ှ ့််
့် လျှင ် လူသ ျားမျ ျားြုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မြရန်
တရ ျားစီရင်ရန်အလငှ
ုံ ့် ငါသည် တုံြရ
် ုံ ြ်ကြလ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအဆင်၏
့် အမှုြုံ ယြေင်အဆင်၏
့်
အမှုအခပေါ်တင
ွ ် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျားတည်ခဆ ြ်ထ ျားသည်။ ထအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င့်် ဤအမှုမျြုျားြသ လျှင ်
လူသ ျားမျ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ တစ်
ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့်် ပခဆ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခယရှု န္င
ှ ့်် ငါသည်
့်
ဝည ဉ်ခတ ် တစ်ပါျားတည်ျားမလ
ှ
သည်။ ငါတန္ှ
ုံ ့် စ်ဦျားသည် ဇ တြေန္ဓ အ ျား ြင ့်် ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှခသ ်လည်ျား
ငါတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်မျ ျားမှ မူ တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျားပင် ြစ်သည်။ ငါတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည့်် အခကြ င်ျားအရ န္ှင ့််
ငါတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် တူညမ
ီ မ
ှု ရှခသ ်လည်ျား ငါတ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရသည်
အတူတူပင် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ုံ ့် ဇ တြေန္ဓ တသည်
ုံ ့်
ြေ ျားန ျားခသ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်မျ ျားြုံ ခဆ င်ခသ ်လည်ျား
ထအ
ုံ ရ သည် ခြေတ်ြ လ၏ အခ ပ င်ျားအလဲန္င
ှ ့်် ငါတအမှု
ုံ ့် ၏ ခတ င်ျားဆမ
ုံ ှုတုံ ့်
မတူညီ ြေင်ျားခကြ င့်် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ုံ ့် အမှုခတ ်မျ ျားသည် တူညမ
ီ မ
ှု ရှခပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ငါတခြ
ုံ ့် ်ခဆ င်လ ခသ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျားြုံ ငါတထုံ
ုံ ့် တခ
် ြ ် ပသခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည်လည်ျား
ြေ ျားန ျားခလသည်။ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားခကြ င့်် ယခန လူ
့် သ ျားမျ ျား မင်ခသ အရ န္ှင ့််
န ျားလည်ခသ အရ သည် အတတ်ြြဲသ
့် ုံ မဟုံ
တ်ခတ ခ
့် ြေျ၊ ယင်ျားသုံ ြစ်
့်
့် ရ ြေင်ျားမှ ခြေတ်ြ လ
အခ ပ င်ျားအလဲခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူတ၏
ုံ ့် လင်အမျြုျားအစ ျားန္ှင ့်် သူတဇ
ုံ ့် တြေန္ဓ မျ ျား၏ ပုံသဏ္ဌ န်သည်
ြွဲ ပ ျားလျြ်ရြ
ှ
သူတသည်
ုံ ့်
မသ ျားစုံတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားတင
ွ ် သ မြ၊ အြေျန်ြ လတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားတင
ွ ်
ခမွျားြွ ျားလ ြေင်ျား မဟုံတလ
် င်ြ
ုံ ့် ည ဉ်မျ ျားသည် တစ်ပါျားတည်ျားပင် ြစ်သည်။
့် စ ျား သူတ၏ဝ
သူတ၏ဇ
ုံ ့်
တြေန္ဓ မျ ျားသည် မျြုျားရုံ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရုံပ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် အရ မည်သည်ခ
့် သွျားသ ျားခတ ်စပ်မှုမျြုျားမျှ
မရှလင်ြ
ုံ ့်
မတူညခ
ီ သ အြေျန်ြ လန္ှစ်ြေအ
ုံ တွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူထ ျားခသ
့် စ ျား သူတသည်
ဇ တြေန္ဓ မျ ျား ြစ်သည်ဆသ
ုံ ည့်် အြေျြ်ြမ
ုံ ူ ငင်ျားပယ်၍မရခပ။ သူတသည်
ုံ ့်
တူညခ
ီ သ ခသွျားသ ျားမျြုျားရုံ ျားမှ မဟုံတသ
် ည်အ
့် ပင် လူတ၏ဘ
ုံ ့်
ဘ
ုံ သ စြ ျား တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားြုံ

အတူမခ ပ ခသ ်လည်ျား (တစ်ဦျားသည် ယုံဒလူမျြုျားတ၏
ုံ ့် ဘ သ စြ ျားြခ
ုံ ပ သည့်် အမျြုျားသ ျား ြစ်ပပီျား၊
ခန ြ်တစ်ဦျားသည် တရုံတ်ဘ သ စြ ျားြုံသ ခ ပ သည့်် အမျြုျားသမီျား ြစ်သည်) သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူထ ျားသည့်် ဇ တြေန္ဓ မျ ျား ြစ်သည် ဆသ
ုံ ည်အ
့် ြေျြ်မှ ငင်ျားမရန္င
ုံ သ
် ည့််
အမှနတ
် ရ ျားပင် ြစ်သည်။ ဤအခကြ င်ျားရင်ျားမျ ျားခကြ င့်် သူတသည်
ုံ ့်
မတူညသ
ီ ည့််
န္င
ုံ င
် မျ ျားတွငခ
် နထင
ုံ ပ် ပီျား သူတတစ်
ုံ ့် ဦျားစီ လုံပ်သင်လ
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ မတူြွဲ ပ ျားသည့််
့် ုံပ်ထြ
အြေျန်အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားတတွ
ုံ ့် င ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်သည် အတူတူပင် ြစ်ပပီျား၊
သူတသည်
ုံ ့်
တူညခ
ီ သ အန္ှစ်သ ရတြ
ုံ ့် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခသ ် င ျားလည်ျား သူတဇ
ုံ ့် တြေန္ဓ မျ ျား၏
အ ပင်ပန်ျားသဏ္ဌ န်တအကြ
ုံ ့်
ျားတွင ် တူညမ
ီ မ
ှု ျ ျားဟူ၍ ဘ ဆဘ
ုံ မျှ မရှခပ။ သူတ၌
ုံ ့် တူညခ
ီ သ
လူသဘ
ဝသ ရှကြသည်၊ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သူတဇ
ုံ ့် တြေန္ဓ မျ ျား၏ အ ပင်ရုံပ်သဏ္ဌ န်ပုံငျား် ဆင
ုံ ရ
် န္ှင ့််
့်
သူတခမွ
ုံ ့် ျားြွ ျားလ သည့်် အခ ြေအခနမျ ျားအရဆပ
ုံ ါြ သူတသည်
ုံ ့်
တစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား မတူညကီ ြခပ။
ထအ
ုံ ရ မျ ျားသည် သူတ၏
ုံ ့် သြ်ဆင
ုံ ရ
် အမှု၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူတအခပေါ်
ုံ ့်
ထ ျားရှခသ
လူသ ျား၏သ ြေင်ျားအခပေါ် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုမရှခပ၊ အခကြ င်ျားမှ ခန ြ်ဆျားုံ ပတ် ြေြုငဆ
ုံ န်ျားစစ်ခသ ်
သူတသည်
ုံ ့်
တူညခ
ီ သ ဝည ဉ်ခတ ်ပင် ြစ်ပပီျား မည်သည်အ
့် ရ ြမျှ သူတြ
ုံ ့် ုံ
ြေွဲ ြေ ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူတသည်
ုံ ့်
ခသွျားသ ျားအရ ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှခသ ်လည်ျား
သူတ၏
ုံ ့် ြစ်တည်မှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် သူတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်ခတ ်မျ ျား၏ ခစ င်ခ
ှု အ ြ်တင
ွ ် ရှခနပပီျား၊
့် ရှ ြ်မခ
ထအ
ုံ ရ သည် သူတြ
ုံ ့် ုံ မတူညခ
ီ သ အြေျန်ြ လမျ ျားတင
ွ ် မတူညခ
ီ သ အမှုြုံ ြေွြေ
ဲ န်ခပျားပပီ
ျား၊ သူတ၏
ုံ ့်
့်
ဇ တြေန္ဓ မျ ျားြလ
ုံ ည်ျား မတူညခ
ီ သ မျြုျားရုံ ျားမျ ျားသုံ ြေွ
။ ခယခဟ ဝါ၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
့်
့် ဲြေန်ခပျားသည်
ခယရှု ဝည ဉ်ခတ ်၏ ြြေင်မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခယရှု ၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်လည်ျား
ခယခဟ ဝါဝည ဉ်ခတ ်၏ သ ျားမဟုံတခ
် ပ၊ သူတသည်
ုံ ့်
တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျားပင် ြစ်ကြပပီျား
တူညခ
ီ သ ဝည ဉ်ခတ ်ပင် ြစ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတစ
ူ ွ ပင် ယခနြ
့် လ၏ လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ခယရှု သည် ခသွျားသ ျားအ ျား ြင့်် ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှခသ ်လည်ျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျား ြစ်ကြသည်။ အခကြ င်ျားမှ သူတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်မျ ျားသည်လည်ျား တစ်ပါျားတည်ျား
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ်ြေင်ကြင်န ြေင်ျားအမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
ုံ ့်
ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား
့် သ ျားတအခပေါ်
အမှုြုံလည်ျား လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျားလျှင၊် လူသ ျားမျ ျားအခပေါ် ြျန်ဆခ
ဲ သ အမှုြုံလည်ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်၊
အဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် ြမဘ ခလ ြကြီျားြုံ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ သူမျ ျားြုံ
အ ပစ်ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျား အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ ထအ
ုံ ရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ
သူြုံယ်တင
ုံ လ
် ုံပ်ခဆ င်သည် မဟုံတ်ခလ ။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အတင
ုံ ျား် အဆမဲတ
့် န်ြေျားုံ ပင်

မဟုံတသ
် ခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှစ်ကြမ်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယြေ
် ျြ်ြုံ
ပည်စ
့် ုံခစသည်” မှ

ဒုံတယ အကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတ၏ အလုံပ်သည် လူမျ ျားအတွြ် ပထမ အကြမ်န္င
ှ ့်် လုံျားဝ
မတူြွဲ ပ ျား ခနသြဲသ
့် ုံ ထင်
ရသည်၊ ြွဲ ပ ျားလွနျား် လှသည်အ
့် တွြ် သူတန္ှ
ုံ ့် စ်ြေတ
ုံ င
ွ ် တူခသ အရ ဘ မျှ
့်
မရှဟုံ ထင်မတ
ှ ်ရပပီျား၊ ပထမ အလုံပ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ ဤတစ်ကြမ်တွင ်
မ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတ၏ အလုံပ်သည် ပထမအကြမ်၏ အလုံပ်န္င
ှ ့််
ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ ်လည်ျား၊ ထအ
ုံ ြေျြ်ြ သူတ၏
ုံ ့် အရင်ျားအ မစ်သည် တူညခ
ီ သ အရ
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားမဟုံတခ
် ကြ င်ျား သြ်ခသမ ပခပ။ သူတ၏
ုံ ့် အရင်ျားအ မစ်သည် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျား ဟုံတ၊် မဟုံတ်
ဆသ
ုံ ည်မှ သူတ၏
ုံ ့် အ ပင်ပင
ုံ ျား် ြယ
ုံ ်ထည်မျ ျားအခပေါ်၌ မူတည် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ ဇ တပြတမျ ျားမှ
လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်၏ သဘ ဝအခပေါ်တင
ွ သ
်
မူတည်သည်။ သူအလုံ
ပ်၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့််
့်
အခတ အတွငျား် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ န္ှစ်ကြမ်စလုံျားတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
လူဇ့် တြေယူခသ အလုံပ်သည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားသည်၊ အလုံပ်သစ်တစ်ြေုံြုံ
အစ ပြုခပျားသည်၊ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားမျ ျားသည် တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ အ ပန်အလှန ် ပည်စ
့် ခ
ုံ စသည်။
အမှနတ
် ြယ်အ ျား ြင့်် ဇ တပြတန္ှစ်ပါျားသည် အရင်ျားအ မစ် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားမှ လ သည် ဆုံ ြေင်ျားြုံ
လူသ ျားမျြ်လုံျားမျ ျား ြင့်် မင်န္င
ုံ ရ
် န်မှ မူ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ထသ
ုံ ုံ မင်
ုံ ြ
် ဆ
ုံ ့် သ
ုံ ည်မှ လူသ ျားမျြ်လုံျားန္ှင ့််
့် န္င
လူသ ျားစတ်တ၏
ုံ ့် တတ်စွမ်ျားန္င
ုံ သ
် ည်ထြ် လွနသ
် ည်ဆုံ ြေင်ျားြုံ ခ ပ ရန်ပင် မလုံအပ်ခပ။ သခသ
ုံ ့်
်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရ၌မူ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတူတူပင် ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ သူတ၏
ုံ ့် အလုံပ်သည်
ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျားတည်ျားမှ အရင်ျားြေခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ြေယူခသ ဇ တပြတ န္ှစ်ပါျားသည်
တူညခ
ီ သ အရင်ျားအ မစ်မှ ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ြေင်ျား ဟုံတ၊် မဟုံတ်ဆသ
ုံ ည်ြုံ သူတုံ ခမွ
့် ည့််
့် ျားြွ ျားြေဲသ
ခြေတ်ြ လန္ှင ့်် ခနရ ခဒသမျ ျားအ ျား ြင့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အ ြေ ျားအခကြ င်ျားရင်ျားမျ ျား ြင့််
ဆျားုံ ြတ်၍ မရဘဲ၊ သူတမှ
ုံ ့် ခြ ် ပသည့်် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်အ ျား ြင်သ
ဆျားုံ ြတ်၍
့်
ရမည် ြစ်သည်။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ
အလုံပ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားမရှခပ၊ အခကြ င်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံပ်သည် လုံပ်ရုံ ျားလုံပ်စဉ်မျ ျားြုံ မလုံြန
် ဘဲ၊ အကြမ်တင
ုံ ျား် တွင ် ၎င်ျားသည် လမ်ျားခကြ င်ျားအသစ်ြုံ
ြွငခ
့်် ပျားခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် လူမျ ျား၏ စတ်ထရ
ဲ ခသ
ှ
ပထမ ဇ တပြတအခပေါ် ထင် မင်ြေျြ်ြုံ နြ်ရှုင်ျားခစရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေင
ုံ ြေ
် ခ
့် စရန် မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ

ြည်စ
့် ြ
ွ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စလ
ုံ င်ခစရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် လူသ ျား၏ အသပည ြုံ နြ်ရှုင်ျားခစရန်၊
လူတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားထ၌
ဲ တည်ရခသ
ှ
စည်ျားြမ်ျားမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ြေျြုျားြျြ်ရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ုံ ့်
န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားထ၌
ဲ ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် မှ ျားယွငျား် ခသ ပုံရပ်ြုံ
သုံတ်သင်ပယ်ရင
ှ ျား် ရန် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် အလုံပ်၏ မည်သည်သ
့် ျားီ သန်အဆင်
့်
့်
တစ်ဆင်ြ
ုံ ခ
် တ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် စလ
ုံ င်သည့်် အသပည ြုံ မခပျားန္င
ုံ ဟ
် ုံ
့် မျှ လူသ ျားြုံ ြယ
ခ ပ ၍ရသည်၊ တစ်ဆင်စ
ုံ ျား် တစ်ြေြ
ုံ ုံသ ခပျားပပီျား၊ အလုံျားစြ
ုံ ုံ မခပျားခပ။
့် ီသည် အစတ်အပင
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ခြ ် ပြေဲပ့် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျား၏
နည်ျားပါျားခသ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်ခသ သူ၏ အသပည မှ
မ ပည်မ
့် စဘ
ုံ ဲ ရှခနသည်။ လူဘ
ုံ ုံ
့် သ စြ ျားြုံ အသျားုံ ပြု၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစြ
ခြ ် ပရန်မှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ သူအလုံ
ပ်၏ အဆင်တ
့် ဝ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည်အ
့်
အဘယ်သုံ ခြ
် ပန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူသ
ဝ ြင့်် ြွယဝ
် ှြ်ထ ျားခသ ဇ တပြတ ြင့််
့်
့် မန် လူသဘ
့်
သူအလုံပ်လုံပ်ပပီျား သူ၏ ြေန္ဓ ြယ
ုံ ထ
် ည်အ ျား ြင့်် မဟုံတဘ
် ဲ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏
ခြ ် ပမှုမျ ျားအ ျား ြင်သ
သူြ
ုံ သ
် ည်။ သူ၏ အမျြုျားမျြုျားခသ အလုံပ်အ ျား ြင့်် လူသ ျားြ
့်
့် ုံ သြျွမ်ျားန္င
သူအ
ုံ ခ
် စရန် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတထဲသုံ ဆင်
ျားကြလ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊
့် ျားသြျွမ်ျား လ န္င
့်
သူအလုံ
ပ်၏ အဆငမ
့်် ျ ျားသည် တစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် တစ်ဆငလ
့်် ုံျားဝ မတူခပ။ ဤနည်ျားလမ်ျားအ ျား ြင်သ
့်
့်
လူသ ျားသည် ရှု ခထ င်တ
ုံ ည်ျားတွငပ
် င် ပတ်မမခနဘဲ ဇ တပြတထဲရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်န္င
ှ ့််
့် စ်ြေတ
ပတ်သြ်သည့်် ပည်စ
့် ခ
ုံ သ အသပည ြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ြေယူခသ ဇ တပြတ န္ှစ်ြေ၏
ုံ
အလုံပ်သည် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျား ခသ ် င ျားလည်ျား၊ ထဇ
ုံ တပြတမျ ျား၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူတုံ အလုံ
ပ်၏
့်
အရင်ျားအ မစ်မှ ထပ်တူပင် ြစ်သည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
အလုံပ်၏ မတူြွဲ ပ ျားခသ အဆင်န္
ှ ်ဆင်ြ
့် စ
့် ုံ
ထမ်ျားခဆ င်ရန် တည်ရပပီ
ှ ျား၊ မတူြွဲ ပ ျားခသ ခြေတ်န္စ
ှ ်ခြေတ်တွင ် ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ြေင်ျားသ ြစ်သည်။
မည်သပင်
ုံ ့် ဆခ
ုံ စြ မူ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူခသ ဇ တပြတမျ ျားသည် အန္ှစ်သ ရြေျင်ျားတူပပီျား
အရင်ျားအ မစ်တသ
ူ ည်၊ ဤအရ သည် မည်သမ
ူ ျှ ငင်ျားဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ ခ
် သ သမမ တရ ျားပင် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

၃။ အနနတတန်ခုားရှငဘ
် ရ
ု ားသခင်ကု ယံကု ကည်ခခင်ားခဖငသ
်ို့
ကယ်တင်ခခင်ားသ ု တရ
က်နင
ု သ
် ည်
ို့
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ား-

ခယရှု သည် လူခလ
ြထဲသုံ ကြလ
ြေဲခ
ွ ၊် သူသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ
့် သ အြေျန်တင
့်
့်
ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားြေဲပ့် ပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်တစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြင ့်် သူသည်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူ အ ျားလုံျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရမည် ြစ်သည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လမ်ျား ပမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လြ်ြေလ န္င
ုံ လ
် မ်မ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
့် ည်။ ခယရှု သည် လူသ ျားအလယ်တွင ် အမှုမျ ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ြေခ
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံသ ပပီျားစီျားခစြေဲပ့် ပီျား လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်
ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားထမှ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျားလုံျား
ြယ်ရှ ျားမခပျားြေဲခ
် ဝ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ခယရှု အခန ြင ့််
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်လ ပပီျား လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်သည်သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် လူသ ျားထမှ သူ၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်စွ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား
လုံျားဝြယ်ရှ ျားခပျားရန် သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်လည်ျား လုံအပ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျားသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျားမှ ြေွငလ
့်် တ်ြေရပပီျား ြစ်သ ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ
ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ ဦျား
့် ခဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပန်လည်ြေယူပပီ ြစ်ပပီျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ စတင်ပပီ ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ျားြုံ သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့််
ခလ ြတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္နွ ြေသူအ ျားလုံျားသည်
့်
သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ပပီျား သ ၍ကြီျား မတ်ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ရရှရခပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလင်ျားတင
ွ ် အမှနတ
် ြယ် အသြ်ရင
ှ က် ြရမည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျား၊
လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်တြ
ုံ ့် ုံ ရရှကြရလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် လူသ ျားြုံ အ ပစ်မှခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန်၊ ခယရှု ၏ ဇ တြေန္ဓ မှတစ်ဆင့််
လူသ ျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူသည် ြ ျားတင
ုံ မ
် ှ လူြုံ ြယ်တင်ြေခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူအတွ
ငျား် တွင ် ြျန်ရှြေဲခ
့် သျား၏။
့်
ဒုံတယ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အ ြစ် အသျားုံ ခတ ်ြေရန် မဟုံတခ
် တ ဘ
ုံ ့်
့် ၊ဲ ထထြ်
အ ပစ်မှ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ထ ျားရသူတြ
ုံ ့် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေရသူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားမှ ြယ်ဆယ်ြေရပပီျား အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
် ၊ ခ ပ င်ျားလဲခသ

စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံြုံ ရရှ ြေင်ျား ြင့်် စ တန်၏ အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမှ လွတခ
် မ ြ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပလလင်ခရှ ျို့သုံ ့် ပန်လ န္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ဤအရ ြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
ငှ
့်
လူသ ျားသည် အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ သ
် ည်။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ် ပပီျားဆျားုံ လ ြေဲပ့် ပီျား
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် ြင ့်် အစ ပြု ြေင်ျားခန ြ်တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုြုံ
စတင်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပုံနြ
် န်မအ
ှု တွြ်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ လုံျားဝ သန်စင်
့် ခစမည့်် အြေျန် ြစ်သည့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအထ ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုြုံ အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
ဝင်ခရ ြ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အမှုသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆရ
ုံ န် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် လူတင
ွ ် ကြီျားမ ျားခသ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား သြ်ခရ ြ်န္င
ုံ သ
် ည်။
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေ ြေင်ျား ြင့်် ဤလူမျ ျားတင
ွ ် ယြေုံ သြ်ခရ ြ်ခသ
အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏ နမတ်လြခဏ မျ ျား န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ
လြ်ြေခသ သူမျ ျားခပေါ် သြ်ခရ ြ်ြေခ
ဲ့် သ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားထြ် မျ ျားစွ ပမ
ုံ ုံ ကြီျားမ ျားလှသည်။
အခကြ င်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားသည် လြ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားမျ ျား ြင့်် လူသ ျားထမှ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားအတွငျား် ရှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားမှ ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် သူ၏အန ခရ င်္ါမှ
ြုံသခပျ ြ်ြင်ျားြေဲပ့် ပီျား သူ၏အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားအတွငျား် ရှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားြုံ မည်သုံ ့်
ြယ်ရှ ျားရမည်ဆသ
ုံ ည်အတွြ်မူ၊ ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြုံ ရှ
့် ခသျား၏။ လူသည်
သူ၏ယုံကြည် ြေင်ျားအတွြ် ြယ်တင်ြေရပပီျား သူအ
့်် တ် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊
့် ပစ်မျ ျား ြေွငလ
လူ၏အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ သဘ ဝသည် ပခပျ ြ်ခစ ြေင်ျား မရှြေဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားအတွငျား် ရှ ြျန်ရခနဆဲ
ှ
့် ြဲသ
ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားမှုအ ျား ြင့်် လူ၏အ ပစ်မျ ျားသည် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား
ြေြေဲရ
ုံ ုံခပ။
့် ခသ ်လည်ျား၊ ဤအရ ြ လူသည် သူ၏အတွငျား် ၌ အ ပစ်မရှခတ ဟ
့် ုံ မဆလ
လူ၏အ ပစ်မျ ျားြုံ အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ြေွငလ
့်် တ်ြေရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူသ ျားြုံ ခန ြ်ထပ်
အ ပစ်မ ပြုန္င
ုံ ခ
် တ ရ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ သဘ ဝြုံ မည်သုံ ့်
့် န် မည်သုံ ့် ပြုလုံပ်ရမည်ဆသ

လုံျားဝ ပခပျ ြ်ခစပပီျား ခ ပ င်ျားလဲခစရမည်ဆသ
ုံ ည်တအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူ၊ သူသည် ဤ ပဿန ြုံ ခ ြရှငျား် ရန်
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ်ြေြေဲရ
့် ပပီျား ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား
အမှုခကြ င ့်် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသည် သူ၏ အုံခဟ င်ျားသည့်် ခြ ြ် ပန် ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့််
စတ်သခဘ ထ ျား အတွငျား် တင
ွ ် ဆြ်လြ် အသြ်ရှငြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤသုံ ြစ်
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
့် ရ ၊ လူ၏အ ပစ်န္င
သဘ ဝြုံ တစ်ြန် လုံျားဝ ထွြခ
် ပေါ်မလ ြုံ လ
ုံ ုံ ြင
့် ုံျားဝ ပခပျ ြ်ခစရန်၊ ထသ
့် ့်် လူသ ျား၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ခ
် စရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ လူြုံ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားမှ လုံျားဝ ြယ်တင်ရမည် ြစ်သည်။ ဤအရ ြ လူသည် အသြ်တ တွင ် ကြီျားထွ ျားမှု
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန်၊ အသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲြုံ နည်
ျားလမ်ျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန် လုံအပ်ခပသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်
့်
လူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တ ြည်ျား ြည်ျား ခ ပ င်ျားလဲ ခစန္င
ုံ ခ
် စရန်န္င
ှ ့်် သူသည် အလင်ျား၏
ထွနျား် လင်ျားမခ
ှု အ ြ်တွင ် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ သူ လုံပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံန္င
ှ ့်် ြြ
ုံ ည
် န္
ီ င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ငှ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ြယ်ရှ ျားပစ်န္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမှ ြေျြုျားခြ ြ်လွနခ
် မ ြ်န္င
ုံ ရ
် န်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် အ ပစ်မှ
အ ပည့်အ
် ဝ လွတလ
်
န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ လူသည် ဤလမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ ့်
လုံအပ်ခပသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ လူသည် ပပီျား ပည့်စ
် ုံသည့်် ြယ်တင် ြေင်ျား ရရှလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ခယရှု သည် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲသ
့် ြေျန်တွင၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် လူ၏
့် ည်အ
အသပည သည် ခဝဝါျားပပီျား မရှငျား် မလင်ျား ြစ်ခနဆဲ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသ ျားြ သူြ
့် ုံ
ဒါဝဒ်၏သ ျားခတ ်အ ြစ် အပမဲ ယကုံ ြည်ြေပဲ့် ပီျား၊ သူြ
့် ုံ ကြီျား မတ်ခသ ပခရ ြြ်အ ြစ်၊ လူသ ျား၏
အ ပစ်မျ ျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ခ
ဲ့် သ ခစတန ရှခသ အရှငသ
် ြေင်အ ြစ် ထုံတခ
် ြ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည်။
အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား ြေွနအ
် ျားအခပေါ် သူဝတ်
့် ရုံ ၏ အစွနျား် ြုံ ထခတွျို့ ြေင်ျားမှ
အန ခရ င်္ါပငမ်ျားြေဲက့် ြသည်။ မျြ်စြန်ျားသူ မင်န္င
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား ခသသူပင် အသြ် ပန်ရင
ှ န္
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
သရ
ုံ ့် တွင ် လူသည် မမြုံယြ
် ုံယအ
် တွငျား် နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်တွယသ
် ည့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရှ ခြွမခတွျို့ ရှန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြုံ မည်သုံ စွ
် ့် စ်ရမည်ြလ
ုံ ည်ျား
့် နပ
မသြေဲခ
ုံ င်တစ်ဦျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ
့် ပ။ လူသည် ဇ တပြတ၏ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခပျ ်ရင်မ၊ှု မသ ျားစဝ
မသ ျားစုံတစ်ြေလ
ုံ ုံျားအခပေါ် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား၊ န မြျန်ျားမှုြုံ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ ြေင်ျား
စသည်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားစွ ြုံ ရရှြေဲသ
့် ရ မျ ျားမှ လူ၏ခြ င်ျားခသ
့် ည်။ ြျန်သည်အ

လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားတရ ျား ြုံငျား် ရှု င်ျားခသ အသွငအ
် ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍
တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားသည် ဤအရ မျ ျားြုံ အခ ြေြေ၍ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်သင်ြေ
ုံ ခ
် သ
့် ၍ရန္င
ယုံကြည်သအ
ူ ြစ် သတ်မတ
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဤယကုံ ြည်သမ
ူ ျြုျားမျ ျားသ ခသဆျားုံ ပပီျားခန ြ်
ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ ဝင်
ုံ ခ
် ပသည်၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတုံ ြယ်
တင် ြေင်ျားြေြေဲရ
ုံ ုံြေခ
ဲ့် ပသည်။
့် သည်ဟုံ ဆလ
့် ခရ ြ်န္င
့်
သရ
ုံ ့် တွင ် ဤလူမျ ျားြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် တစ်သြ်တ တွင ် အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လုံျားဝ န ျားမလည်ြေကဲ့် ြခပ။
၎င်ျားတုံ လုံ
ဲ့် မျှအ ျားလုံျားမှ အ ပစ်မျ ျားြုံ ြျြူျားလွနပ် ပီျားခန ြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျား
့် ပ်ခဆ င်ြေသ
ခ ပ င်ျားလဲရန် မည်သည်လ
့် မ်ျားခကြ င်ျားမျှ မရှဘဲ၊ အခတ မသတ်ခသ သသရ စြ်ဝင
ုံ ျား် တစ်ြေထ
ုံ တ
ဲ ွင ်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ ဝန်ြေျရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ယင်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ရှခသ
လူ၏အခ ြေအခန ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပည်စ
့် ခ
ုံ သ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်ပါသခလ ။ မရရှခပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှု၏ ထအ
ုံ ဆင့်် ပပီျားဆျားုံ ြေဲသ
် န ြ်တင
ွ ၊် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား အမှု
့် ည့်ခ
ြျန်ရြေဲ
ှ ခ
ုံ ုံ ြင
့် သျားသည်။ ဤအဆင်သ
့် ည် လူြုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် ြြူစင်ခစရန် ြစ်ပပီျား ထသ
့် ့််
လုံြခ
် လျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သူအ
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
့် ျား ခပျားရန် ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အ ပစ်န္င
သဘ ဝြုံ ပခပျ ြ်ခစန္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည် သူအ
့် ပစ်မျ ျား
ြေွငလ
့်် တ်ြေရ ြေင်ျားတွငသ
်
လုံျားဝဥဿုံရပ်တန်လ
် တွြ်၊ အြယ်၍ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ
့် မည် ြစ်သည့်အ
န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ဤအဆင်သ
ွ ျား် မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
့် ည် အြျြုျား ြစ်ထန
အဓပပ ယ်လည်ျားရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား အမှုသည် အဆျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရလ
ှ
ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်အခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊်
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
ုံ ့် တွင ်
့် သည်။ သရ
လူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် သ့်အတွငျား် တင
ွ ် ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်သည်၊ လူသည်
အ ပစ် ပြုန္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့်
မရယူခသျားခပ။ ယင်ျားမှ အမှု၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ
့် င
လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခစလျြ်၊ လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။
ယြေုံတင
ွ ် လူ၏အသြ်တ ြုံ တြ
ုံ ်ရုံ ြပ
် ပ
့် ျားုံ ပပီျား လူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လုံျားဝ
အသစ် ပြု ပင်ခစန္င
ုံ သ
် ည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဤအဆင်သ
့် ည် ယြေင်အဆင်ထ
့် ြ်
ပမ
ုံ ုံ အဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပင် အြျြုျားလည်ျား ပမ
ုံ ုံ ြစ်ထန
ွ ျား် ခလသည်။ ယင်ျားသည် မျ ျားစွ သ ၍
ခစစ
့် ပ်ခသြေျ ခသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ြေုံ ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
့် ရ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူဇ့် တြုံ
ြေယူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏

ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြုံ လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ခစပပီျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ခယရှု ဆင်ျားသြ် လ မည်ြုံသ သင်သသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် သူ
မည်သုံ အတ
အြျ ဆင်ျားသြ်လ မည်နည်ျား။ ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားြေရပပီျားစ ြစ်ပပီျား မခ ပ င်ျားလဲခသျားခသ ၊
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင့်် စလ
ုံ င် ြေင်ျားသုံ မခရ
ြ်ခသျားခသ သင်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ုံ ့်
့်
အ ပစ်သ ျားတစ်ဦျားအခန ြင၊့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ညီညွတ်န္င
ုံ သ
် ခလ ။
လူခဟ င်ျားအတင
ုံ ျား် ရှခနဆဲ ြစ်သည့်် သင်အ
့် တွြ၊် သင်သည် ခယရှု အ ျား ြင ့််
ြယ်တင်ြေြေဲရ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားခကြ င့်် သင်သည် အ ပစ်သ ျားအ ြစ်
့် သည်ဆသ
ယူဆမြေရသည်မှ မှနခ
် သ ်လည်ျား၊ ဤအရ ြ သင်သည် အ ပစ်မရှသြဲသ
့် ုံ မစင်
ကြယ်ခသ သူ
့်
မဟုံတသ
် ည်ြုံ သြ်ခသမ ပခပ။ သင်သည် မခ ပ င်ျားလဲခသျားပါြ၊ မည်ြသ
ဲ့် ုံ သန်
့် ရှ့် ငျား် စင်ကြယ် ြေင်ျား
ရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ အတွငျား် ၌ သင်သည် မစင်ကြယ် ြေင်ျား၊ အတတန္ှင ့်် ဆျားုံ ရွ ျားယုံတ်မ ြေင်ျားတုံ ြင်
့် ့်
ပတ်ြေျ ဝုံငျား် ခနသည်တ
့် ုံငခ
် အ င် သင်သည် ခယရှု န္င
ှ အ
့်် တူ ဆင်ျားသြ်လုံခနဆဲ ြစ်သည်၊ သင်ထမ
ုံ ျှ
ြခြ င်ျားသခလ ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျားတင
ွ ် အဆင်တ
့် စ်ြေုံ ြေျန်လှပ်မပပီ
ြစ်သည်။ သင်သည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား ြေရရုံ သ ရှခသျားခသ ်လည်ျား၊ မခ ပ င်ျားလဲခသျားခပ။ သင်အ
့် တွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ညီညွတ်ရန်မှ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ြ
့် ုံ ခ ပ င်ျားလဲခစ ြေင်ျားန္ှင ့််
သန်စင်
် ုံင ် လုံပ်ရခပမည်။ သင်သည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားသ ြေရပါြ၊
့် ခစ ြေင်ျားအမှုြုံ ြုံယတ
မွန ် မတ်သန်ရှ့် ငျား် ြေင်ျားြုံ ရယူန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှမည် မဟုံတ်ခပ။ ဤနည်ျား ြင ့်် သင်သည် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားန္ှင ့််
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား၏ အဓြအဆင့်် ြစ်ခသ လူြုံ စီမြေန်ြေွ့် သ
ဲ ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုတွင ်
အဆင်တ
် ွ ျားြေဲသ
့် စ်ဆင်ြ
့် ုံ သင်လွတသ
့် ည့်် အတွြ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျား မတ်ခသ
ခြ င်ျားြေျီျားမျ ျားြုံ ခဝမျှရန် အရည်အခသွျား ပည်မ
့် ီလမ်မ
ုံ ့်
င ့်် ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ြေရပပီျားစ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ထခကြ
အ ပစ်သ ျားတစ်ဦျား ြစ်သည့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခမွဥစစ ြုံ တုံြရ
် ုံ ြ်အခမွဆြ်ြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
မရှခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အမည်န မမျ ျားန္ှင ့်် ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ လ
် ြခဏ တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပတ်သြ်၍” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အမှုတွင၊် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယအ
် မှုမျ ျား၏ ထင်ရှ ျား ပသ ြေင်ျားထြ် ပမ
ုံ ုံ တန်ြေျားုံ ကြီျားမ ျားပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏
ကသဇ အ ဏ သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယမ
် မ
ှု ျ ျား၏ ကသဇ အ ဏ ြုံ ခြျ ်လွနသ
် ည်။

န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူသ ျား၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားထဲ နြ်ရှုင်ျားစွ မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားခသ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့််
စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်သည်။ သင်သည် မမဘ သ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ သတ ပြုမြုံ ့်
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတ။် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင့်် သင်ခ
့်် ျထ ျားသည်အ
့် ြေါတွင၊်
့် ရှ ျို့၌ ြွငြေ
သင်သည် အလုံအခလျ ြ် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ရှ ခတွျို့လ လမ်မ
ုံ ရ မျ ျားြုံ သင်သည်
့် ည်။ ထအ
ငင်ျားပယ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်သည် လုံျားဝဥဿုံ လြ်ြေယကုံ ြည်လမ့််မည်။ ဤသည်ြ ျား
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ ကသဇ အ ဏ မဟုံတခ
် လ ။ ဤသည်မှ ယခန န္ှု
့် တ်ြပတ်ခတ ်၏ အမှုြ
ရရှသည့်် ရလဒ် ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
့် ဝ
့် ရ လူသ ျားသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျားမှ အ ပည်အ
ြယ်တင်ြေရသည်မှ အန ခရ င်္ါ ပငမ်ျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင ့််
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်အမှုမျ ျားြုံ ထင်ရှ ျား ပသ ြေင်ျားအ ျား ြင်လ
့် ည်ျား
သူသည် အ ပည်အ
့် ဝ စုံလင်ခစ ြေင်ျား မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ အန ခရ င်္ါ ပငမ်ျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ
န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရန် ဩဇ အ ဏ သည် လူအ ျား ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံသ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျား၏
ဇ တပြတသည် စ တန်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား၊ လူအတွ
ငျား် တွင ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
့်
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျား ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ သ ်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျား
့် ခ
မြေရခသျားခသ အရ သည် အ ပစ်န္င
ှ ့်် ညစ်ညြူျားမှုတန္ှ
ုံ ့် င ့်် န္ှျားီ န္ယ်ဆဲ ြစ်ခပသည်။ လူသ ျားသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ ခဆ င်ကြဉ်ျားမှု ြင့်် သန်စင်
့် ခစ ြေင်ျားြေရသည့်် ခန ြ်မှသ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရယူ ြေင်ျားြုံ ြေရန္င
ုံ ပ် ပီျား သန်ရှ့် ငျား် စင်ကြယ်ခစ ြေင်ျား ြေရလ န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသ ျားထဲ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ
န္ှငထ
် တ
ုံ ်ပပီျား သူသည် ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ြေဲရ
် န ြ်တွင၊် ဤသည်မှ သူသည် စ တန်လြ်ထမ
ဲ ှ
့် သည့်ခ
ဆွလ
ဲ ုံယူ ြေင်ျား ြေြေဲရ
ုံ
ဆလ
ုံ ုံသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ်
့် ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထသုံ ့် ပန်လ ြေဲသ
့် ည်ြသ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင့်် သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခ ပ င်ျားလဲခစ ြေင်ျားြုံ မြေရဘဲန္င
ှ ၊့်် သူသည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူအ ြစ် ရှခနသည်။ လူသ ျားအတွငျား် တွင ် ညစ်ညမ်ျား ြေင်ျား၊ ဆန်ြျင်
ြေင်ျားန္ှင ့််
့်
ပုံနြ
် န် ြေင်ျားတုံ ရှ
့် ခနဆဲ ြစ်သည်။ လူသည် ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ထ ပန်လ ြေဲ့် ြေင်ျားသ
ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် အသပည စျားုံ စဉ်ျားမျှ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေုံြေပပီျား သစစ ခြ ြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှခနဆဲ ြစ်သည်။ လူသည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား မြေရမီတင
ွ ၊်
စ တန်၏ အဆပ်အမျ ျားအ ပ ျားသည် သူအတွ
ငျား် တွင ် အြေင
ုံ အ
် မ တည်ထ ျားန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သြဲသ
့် ုံ ့်
့်
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားြုံ န္ှစ်ခထ င်ြေျီ ြေရပပီျားခန ြ်တင
ွ ၊် လူသည် သူအတွ
ငျား် တင
ွ ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်သည့်် အခ ြေြေင
ုံ သ
် ည့်် သဘ ဝ ရှခလသည်။ သုံ ြစ်
့် ရ လူသ ျားသည်
ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ြေရပပီျားသည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ယင်ျားသည် လူြုံ အြုံျားအြေကြီျားစွ ခပျားဝယ်ထ ျားသည့်် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား
ြစစတစ်ြေထ
ုံ ြ် ဘ မျှမပုံဘ၊ဲ သူအတွ
ငျား် ရှ အဆပ်သငခ
့်် သ သဘ ဝမှ သုံတ်သင်ပယ်ရှငျား် ြေင်ျားြုံ
့်

မြေရခသျားခပ။ အလွန ် ညစ်ညမ်ျားလှခသ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေရန် မထြ
ုံ ်တန်မီတွင ်
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြုံ ကြြုရမည် ြစ်သည်။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
ဤအမှုအ ျား ြင၊့်် လူသည် သူြုံယ်တင
ုံ အ
် တွငျား် ရှ ညစ်ညြူျားပပီျား ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် အန္ှစ်သ ရြုံ
အ ပည့်အ
် ဝ သလ လမ်မ
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူသည် လုံျားဝ ခ ပ င်ျားလဲန္င
့် ည် ြစ်ပပီျား
သနရ
် ့် င
ှ ျား် လ လမ်မ
့််
လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပလလင်ခတ ် ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ ့် ပန်လ ရန်
့် ည်။ ဤနည်ျား ြငသ
ထြ
ုံ ်တန်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ယခန လုံ
် ့် ှငျား် ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
်
့် ပ်ခဆ င်သည့်် အမှုအ ျားလုံျားသည် လူသ ျားြ သနရ
ခ ပ င်ျားလဲခစ ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ ြ
် ုံအလ
ုံငှ့် ြစ်သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားမှတစ်ဆငအ
့်် ပင်၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားမှတစ်ဆငလ
့်် ည်ျား လူသ ျားသည် သူ၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ ြယ်ရှ ျားသနစ
် ့် င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြြူစင်ခစ ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အမှု၏ ဤအဆငြ
့်် ုံ
ြယ်တင် ြေင်ျား၏အမှုဟုံ ယူဆ ြေင်ျားထြ်၊ ယင်ျားသည် သနရ
် ့် ှငျား် စင်ကြယ်ခစ ြေင်ျား၏ အမှုဟုံ ခ ပ ရန်မှ
ပမ
ုံ ုံ ဆီခလျ ်ခပမည်။ အမှနတ
် ွင ် ဤအဆငသ
့်် ည် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအဆင ့်် ြစ်သည်အ
့် ပင်
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုထြ
ဲ ဒုံတယ အဆငလ
့်် ည်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

လြ်ရှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုမှ အဓြအ ျား ြင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင့်် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပရန် ြစ်သည်။
ဤအခ ြေြေအုံတ် မစ်ခပေါ်တွင ် ဆြ်လြ် အခြ င်အထည်ခြ ်ရင်ျား၊ သူသည် သ ၍မျ ျားခသ
သမမ တရ ျားြုံ လူတထ
ုံ ့် ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားြ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ
ပမ
ုံ ည
ုံ န် ပခပျားသည်၊ ဤသုံ ြင်
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ မမြယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
်
့် ့် လူတြ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခလသည်။ ဤသည်မှ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ခန ြ်ြွယ်တင
ွ ်
တည်ရသည့်
ှ
အ
် ရ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၏အမှု
အခတ အတွငျား် - ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သန်စင်
ုံ အ
် မ
့် ခစ ြေင်ျား၏ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ အမှု အခတ အတွငျား် - အြေင
ရပ်တည်န္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အတူ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
ဝင်ခရ ြ်ကြမည့်် သူမျ ျား ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
့် ခရ ြ်ခသ

သူအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ဆျားုံ သန်စင်
ွ ၊် စ တန်၏
့် ခစ ြေင်ျား အမှုြုံ ကြြုပပီျားခန ြ်တင
လမ်ျားများုံ ြေင်ျားမှ ြေျြုျားခြ ြ် လွတခ
် မ ြ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား
ြစ်ကြလမ်မ
့် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ခသ
ဤလူသ ျားမျ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
့် ည်။
့် ခရ ြ်ကြလမ်မ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှု၏ ပဓ နြျခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သနရ
် ့် ှငျား် ခစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ အတွြ်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပင်ဆင်ရန် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခစ ြေင်ျား မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
တစ်ဦျားမျှသည် မတူညခ
ီ သ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပငမ်သြ် ြေင်ျား
ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
ုံ က် ြမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဤအမှုသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
့် ခရ ြ်န္င
ဝင်ခရ ြ်ရန် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
သနစ
် ့် င်ခစ ြေင်ျားအမှုသည်သ လူသ ျားမျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားမှ သနစ
် ့် င်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား
သူ၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုသည်သ လျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ထမ
ဲ ှ မန ြေခသ
ထလ
ုံ ူစမ
ုံ ျ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်လမ်မ
ုံ ုံ ြင
ုံ သ
် တ
ူ ြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်မြေရန္င
ုံ သ
် တ
ူ မှ
ုံ ့်
့် ည်၊ ထသ
့် ့်် ြယ်တင်ြေရန္င
ြေွဲ ြေ ျားပပီျား ြျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ျားြုံ မြျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ျားမှ ြေွဲ ြေ ျားထ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤအမှု
အဆျားုံ သတ်ခသ အြေါတွင၊် ြျန်ရြေွ
ှ င ့်် ခပျားထ ျားခသ လူမျ ျား အ ျားလုံျား သနစ
် ့် င်ခစ ြေင်ျား
ြေရလမ်မ
ုံ ၎င်ျားတုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သ ၍ န္ှစ်သြ်ြွယ် ြစ်ခသ ဒုံတယ လူဘဝြ
့်
ခမွျို့ခလျ ်မည့်် သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ လူသဘ
ဝ၏ အခ ြေအခနထဲသုံ ဝင်
့် ည်။
့်
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တရ ျားစီရင်ြေကြရ ပပီျားခန ြ်တင
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အတူပါဝင်ရန်လည်ျား မသငခ
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ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည် အသြ် ယူခဆ င်လ ပပီျား၊ အဓွနရှ
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အသြ်ရရှသည့်် လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သမည့်် တစ်ြေတ
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ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်ခပျားသည့်် အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ သင်မရှ ခြွပါြ၊ သင်သည်
သမုံငျား် ၏ ရုံပ်ခသျားရုံပ်ခရ အြျဉ်ျားသ ျားပါ ြစ်သည့်အ
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ှု ုံ ြြ်တွယရ
် င်ျားန္ှင ့်် မည်သည့်အ
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သင်ြတ်သည့်် သမမ ြျမ်ျားမျ ျားမှ သင်၏န္ှုတ်ြုံသ ကြယ်ဝခစန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သင်ြ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားဆီသုံ ့်
့် ုံ စလ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခပျားန္င
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့်် သ ခတွျို့ဆရ
ုံ န်
့် ျား န ျားလည်ခစပါသခလ ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သငဘ
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ ပ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ သ
် ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကြလ ြေင်ျားမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် သင်သည်
့် ခဆ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် မသ ျားစခ
ုံ ပျ ်ရင်မှုြုံ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားရန် သင်ြ
် င် ခြ င်ျားြင်ဘထ
ုံ သ
ဲ ုံ ့်
့် ုံယသ
ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျားန္င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်သည် ယြေုံ စတ်ြျားူ ယဉ် ခနခသျားသခလ ။ သဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ
စတ်ြူျားယဉ် ြေင်ျားြုံ ရပ်တန်ပပီ
ူ မှု ပြုခနသည်ြုံ ကြည်ရ
့် န်- ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ်
့် ျား၊ ယြေုံ မည်သအ
လူသ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုအ ျား ယြေုံ မည်သူ ခဆ င်ရွြ်ခနသည်ြုံ မင်ရန် ကြည့်ြ
် ုံ-့် ငါအကြ ပြု၏။
သင် ထသ
ုံ မလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ပါြ၊ သမမ တရ ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ သင် ရရှလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ည်မဟုံတသ
အသြ်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ ရရှလမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား
ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

ြေရစ်ခတ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်် သမမ တရ ျားြုံ အ ျားြုံျား ြေင်ျားမရှဘဲ အသြ်ရရှလုံသတ
ူ သည်
ုံ ့်
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် အဓပပ ယ်မရှဆျားုံ ခသ လူမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ြေရစ်ခတ ်ယခ
ူ ဆ င်လ သည့််
အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လြ်မြေခသ သူတသည်
ုံ ့်
စတ်ြူျားယဉ်အပ်မြ်ထတ
ဲ ွင ် ခပျ ြ်ဆျားုံ ကြခပသည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ လြ်မြေသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏

စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ မှုြုံ ထ ဝရြေရမည် ြစ်သည်ဟုံ ငါဆ၏
ုံ ။ ြေရစ်ခတ ်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လအတွငျား် တင
ွ ် န္င
ုံ င
် ခတ ်သုံ လူ
့် သ ျားဝင်ခရ ြ်ရန် တြေါျားခပါြ် ြစ်ပပီျား၊ သူြ
့် ုံ
ခရှ င်ြွငျား် သွ ျားန္င
ုံ သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှမရှခပ။ ြေရစ်ခတ ်ြုံ အမှီမ ပြုလျှင ် မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်ခသ ခကြ င၊့််
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေရမည် ြစ်ပပီျား သူ၏လမ်ျားြေရီျားြုံ န ြေရမည် ြစ်သည်။
သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲန္င
ှ ့်် အသြ်၏ခထ ြ်ပမ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲ၊
့် ှုြုံ လြ်ြေန္င
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ရရှခရျားြုံသ သင် စဉ်ျားစ ျား၍မရခပ။ သူြ
ှ စ
် ွ ယုံကြည်သအ
ူ ျားလုံျားသည်
့် ုံ စစ်မန
အသြ် ြင ့်် ခထ ြ်ပြေ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ြေရစ်ခတ ်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် ကြလ ြေင်ျား
ငှ
့် ရြအလ
ြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် ခြေတ်အခဟ င်ျားြုံ အဆျားုံ သတ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံထသ
ဲ ုံ ့်
ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအတွြ် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏ အမှုသည် ခြေတ်အသစ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
့် အ
ူ ျားလုံျား
့် ခရ ြ်မည်သ
ခလျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်၏။ သင်သည် သူြ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား သူြ
့် ုံ အသအမှတ် ပြုန္င
့် ုံ
ပစ်တင်ရှုတ်ြေျပါြ၊ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ် ြေင်ျားပင် ပြုပါြ၊ သင်သည်
ထ ဝရခလ င်ြျွမ်ျားြေရြုံ ခသြေျ
ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ မည်
သည်အ
့် ြေါမျှ
့်
့်
ဝင်ခရ ြ်ရလမ်မ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ ဤြေရစ်ခတ ်ြယ
ုံ ်ခတ ်တုံငသ
် ည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
့် ည် မဟုံတခ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခြ ် ပြေျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ ် ပြေျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြမဘ ခ မကြီျားတွင ်
သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် တ ဝန်ခပျား ခစြေင
ုံ ျား် ထ ျားသူ ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သင်လြ်မြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
သင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသည်ဟုံ ငါခ ပ ရခပသည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသူတုံ ြေ
အတင
ုံ ျား်
့် ရမည့်် ပစ်ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျားမှ အ ျားလုံျားအြုံ ပြတ
့်
ရှငျား် ခနပပီျား ြစ်သည်။ သင်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
ပါြ၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
့်
ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ သင် ပစ်ပယ်ပါြ၊ သင်၏ ြုံယစ
် ျား အြျြုျားဆြ်မျ ျားြုံ ြေစ ျားခပျားမည့်သ
် ူ
တစ်ဦျားမျှရှလမ်မ
် ုံလည်ျား ငါသင်ြ
ုံ ့် ပင် ယခနမှ့် စ၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်မဟုံတဟ
့် ုံ ခ ပ ၏။ ထအ
လြ်ြေမှုြုံရရှရန် ခန ြ်ထပ်အြေွငအ
့်် ခရျား ရှမည် မဟုံတခ
် ပ။ သင်သည် မမြုံယြ
် ုံယ် ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန်
ကြြုျားစ ျားလျှငပ
် င်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် မင်ရလမ်မ
့် ည် မဟုံတ။်
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သင်ဆန်ြျင်
သည်မှ လူသ ျားတစ်ဦျားမဟုံတ၊် သင် ပစ်ပယ်သည်မှ
့် ခ
့်
မဆစ
ုံ ခလ ြ်သတတဝါတစ်ဦျားဦျား မဟုံတဘ
် ဲ ြေရစ်ခတ ် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်၏။ ဤအရ ၏
အြျြုျားဆြ်မျ ျားသည် မည်သည်တုံ ့် ြစ်လမ်မ
့် ည်ြုံ သင်သပါသခလ ။ သင်သည် ခသျားငယ်သည့််
အမှ ျားတစ်ြေုံ ပြုမပပီျား ြစ်လမ်မ
် ၊ဲ အလွနစ
် ြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြွယခ
် ြ င်ျားခသ ပစ်မတ
ှု စ်ရပ်
့် ည်မဟုံတဘ

ြျြူျားလွနမ
် ပပီျား ြစ်ခပလမ်မ
ုံ ့်
င့်် သမမ တရ ျားသည်သ သင်ြ
့် ည်။ ထခကြ
့် ုံ အသြ်
ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သမမ တရ ျားမှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ြမျှ သင်ြ
့် ုံ
ပန်လည်ခမွျားြွ ျားမခပျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏မျြ်န္ ှ ြုံ တစ်ြန် ရှု မင်ြေင
ွ ့်် မခပျားန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊
သမမ တရ ျား ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ကြမ်ျားကြြုတ်သည့်် တုံန ် ပန်
ှု ျ ျားမ ပြုရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အခရျားမထ ျားသည့််
့် မမ
ခဝြန်မမ
ှု ျ ျား မလုံပ်ရန် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ြုံ ငါအကြ ပြု၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား
ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

အခန်ား နှစ် ဘုရ ားသခင်၏ အမည်န မမျ ား၏ သမမ တရ ားမျ ား
၁။ ဘုရ ားသခင်သည် အဘယ်တကက င ်ို့ အမည်န မမျ ားကု ခံယသ
ူ နည်ား၊
ထအခ
ု ို့ င် အမည်န မတစ်ခုသည် ဘုရ ားသခင်၏အလံားု စံုကု
ကယ
ု စ
် ားခ ြုနင
ု သ
် တလ ။
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ား“ြျွန္ပ
်ုံ ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် အတူရခသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်” ဟူသည့်် ခယရှု ၏န မသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အလုံျားစုံ ြင ့်် ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှငျား် လင်ျားစွ
ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ် ြေင်ျား
မရှခသ ခကြ င်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခယရှု ဟုံသ ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား၊ အ ြေ ျားန မ မရှန္င
ုံ ဟ
် ုံ လူြဆပ
ုံ ါြ၊
ဤစြ ျားလုံျားမျ ျားသည် ဧြန်အမှန ် ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျား ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် အတူရခသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်ဟူသည့်် ခယရှု န မတစ်ြေုံတည်ျားသ သူ၏အလုံျားစုံ ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်ဟုံ သင်ယုံကြည်ပါသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န မ အမျ ျားအ ပ ျား ြင့်် ခြေေါ်ဆ၍
ုံ
ရခြ င်ျားရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဤန မမျ ျားအကြ ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားြုံ အတဆ
ုံ ျားုံ န္ှင ့််
အရှငျား် ဆျားုံ ခြ ် ပခပျားန္င
ုံ ခ
် သ န မတစ်ြေမ
ုံ ျှမရှ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ခ
် သ န မ
တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် န မ အမျ ျားအ ပ ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြ ကြယ်ဝလွနျား် သည်မှ လူသ ျား၏ သူြ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားအ ျား တြယ်ြုံ
့် ုံ သရှန္င
ခြျ ်လွနသ
် ည့်အ
် တွြ် ဤန မ အမျ ျားအ ပ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ
ရှငျား် လင်ျားစွ မခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စြ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ်၊

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည်အ
့် ဝ အတဆ
ုံ ျားုံ န္ှင ့်် အရှငျား် ဆျားုံ ခြ ် ပရန် မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထတွင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား န္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ ၎င်ျားတသ
ုံ ့် သမျှအ ျားလုံျားြုံ အတဆ
ုံ ျားုံ န္ှင ့်် အရှငျား် ဆျားုံ
ခြ ် ပရန် အြန်အသတ်
ရခသ
ှ
ခဝါဟ ရသ ရှသည်- ကြီျား မတ်ခသ ၊ င်္ုံဏရ
် ခသ
ှ
၊
့်
အက့် သြွယ် ြစ်ခသ ၊ ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ ခ
် သ ၊ အထွတ်အထပ် ြစ်ခသ ၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ၊ ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ ၊
ဉ ဏ်ပည ရှခသ စသ ြင့်် ြစ်သည်။ စြ ျားလုံျားမျ ျား မျ ျားလှခပစွ။ ဤအြန်အသတ်
ရခသ
ှ
့်
ခဝါဟ ရသည် လူြ မျြ် မင်ခတွျို့ ပပီျား ြစ်ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား အနည်ျားငယ်ြုံ
ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခြေျ။ အြေျန်ကြ လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားစွ ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထြ
ဲ
စတ်အ ျားထြ်သန်မှုြုံ သ ၍ ခြ င်ျားစွ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်ဟုံ ခတွျားထင်ြေကဲ့် ြသည့်် စြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ
ြည်စ
့် ြ
ွ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ကြီျား မတ်လွနျား် လှခပစွ။ ဘုံရ ျားသြေင် သနရ
် ့် င
ှ ျား် လွနျား် လှခပစွ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွန ် ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြွယ် ြစ်ခပစွတြ ျား။ ယခနတွ
ုံ ့်
လူသ ျား
့် င ် ဤသခသ
ခ ပ ဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အထွတအ
် ထပ်သုံ ခရ
ြ်ရြေဲ
ှ ပ့် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသည်
့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခသျားခပ။ သုံ ြစ်
့် ရ လူအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် န မ
အမျ ျားအ ပ ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမည်တစ်ြေုံမျှ မရှခပ၊ ဤသည်မှ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ်တည်မသ
ှု ည် အလွန ် အလျှပယ် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား၏
ဘ သ စြ ျားသည် မြေတ် ြေြုြျလွနျား် ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သီျား ြေ ျား စြ ျားတစ်လုံျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
န မတစ်ြေုံသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏ အလုံျားစုံ ြင ့်် ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုြုံ စွ
ုံ ့်
င့််
့် မ်ျားရည် မရှခပ၊ ထခကြ
သူ၏န မြုံ ပခ
ုံ သထ ျား၍ ရန္င
ုံ မ
် ည်ဟုံ သင်ထင်ပါသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွနက် ြီျား မတ်ပပီျား
အလွန ် သန်ရှ့် ငျား် လွနျား် ခသ ်လည်ျား၊ သင်သည် ခြေတ်သစ်အသီျားသျားီ တင
ွ ် သူ၏န မြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန်
ြေွငမ
့်် ပြုဘဲခနမည်ခလ ။ သုံ ြစ်
် င
ုံ အ
် မှုြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ
့် ရ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ြုံယပ
လုံပ်ခဆ င်ခသ ခြေတ်တုံငျား် တင
ွ ် သူသည် သူလုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ခသ အမှုြုံ အတုံဆျားုံ န္ှင ့််
အရှငျား် ဆျားုံ ခြ ် ပရန်အလငှ
ုံ ့် ထခ
ုံ ြေတ်န္င
ှ ့်် သငခ
့်် တ ်ခသ န မြုံ အသျားုံ ပြုခပသည်။ ထခ
ုံ ြေတ်ထြ
ဲ
သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုရန် သူသည် ယ ယီ အခရျားပါမှုြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ
န မတစ်ြေုံ ြစ်သည့်် သီျားသန် န့် မြုံ အသျားုံ ပြုသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏
ြုံယပ
် င
ုံ စ
် တ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပရန် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စြ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်။
သခသ
ုံ ့်
် င ျားလည်ျား ဝည ဉ်ခရျားရ အခတွျို့အကြြုမျ ျားရပပီ
ှ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ
မင်ခတွျို့ ြူျားခသ လူမျ ျားစွ သည် ဤသီျားသနန
် ့် မတစ်ြေသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏အလုံျားစုံ ြင ့််
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရသည်
ှ
ဟုံ ြေစ ျားကြရသည်- အလုံခလျား၊ ဤသည်မှ ြူြယ်ရ မဲပ
့် ါသည်တြ ျားထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သည့်် န မ ြငမ
့်် ျှ ခြေေါ်ဆုံ ြေင်ျားမ ပြုခတ ဘ
့် ၊ဲ သူြ
့် ုံ “ဘုံရ ျားသြေင်”

ဟုံသ ခြေေါ် ကြခလသည်။ ယင်ျားမှ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သရှ
ုံ ့် ငျား် ပရမည်ြုံ မသသည်အ
့် တွြ်၊
လူ၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားသည် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြင့်် ပည်ခ
့် နသည်တ
့် ုံင ် ြွဲလွဲ ြေ ျားန ျား ြေင်ျားမျ ျားန္ှငလ
့်် ည်ျား
ဝန်ျားရြေခနရသည်အ
့် လ ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားသည် အလွနအ
် လျှပယ် ြစ်သည်မှ
ယင်ျားြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်န
့် ည်ျားလမ်ျား အြယ်ြုံ မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
အြျဉ်ျားြေျြုပ်န္င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ န မ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားြုံ
ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ြေုံတည်ျားခသ န မ မရှခပ။ အြယ်၍ တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်ြ၊ “အတအြျအ ျား ြင့််
ြုံယခ
် တ ်သည် မည်သည်န
့် မခတ ်ြုံ သျားုံ သနည်ျား။” ဟုံ ငါြ
့် ုံ ခများပါြ၊ “ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ပင် ြစ်သည်။” ဟုံ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ငါခ ပ မည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အခြ င်ျားဆျားုံ
န မ ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အခြ င်ျားဆျားုံ
အြေျြုပ်အ ျား ြင့်် ခြ ် ပန္င
ုံ ် ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ ဤသုံ ြစ်
ုံ ့်
အဘယ်ခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ၍ သင်တသည်
န မြုံ ရှ ခြွရန် လလမျ
ုံ ့်
ျားစွ စုံြ်ထတ
ုံ ်ခနကြသနည်ျား။ န မတစ်ြေအ
ုံ တွြ်၊ အစ မစ ျား
အပ်လည်ျားမအပ်ဘ၊ဲ အဘယ်ခကြ င ့်် ဦျားခန္ှ ြ်ခ ြေ ြ်ခအ င် စဉ်ျားစ ျားသငသ
့်် နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ခယခဟ ဝါ၊ ခယရှု ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခမရှယဟုံ မခြေေါ်သည်ခ
့် နရြ်
့် သည် ခရ ြ်လ လမ်မ
့် ည်- သူသည်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ သ
် ြ်သြ် ြစ်လမ်မ
ုံ ြေျန်တွင၊် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ သူ၏အမှုသည်
့် ည်။ ထအ
အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်ရလ
ှ
ပပီျား ြစ်ြ ၊ ယင်ျားခန ြ်တွင ် သူ၏န မမျ ျားလည်ျား ရှခတ မ
့် ည်
့်
မဟုံတသ
် ည်အ
့် တွြ်၊ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် သူရယူြေသ
ဲ့် ည့်် န မမျ ျား အ ျားလုံျားသည် အဆျားုံ သတ်သုံ ့်
ခရ ြ်ခပလမ်မ
ှ ၏
် အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်သုံ အရ
ြေပ်သမ်ျား ခရ ြ်လ ြေျန်တွင၊်
့် ည်။ ြန်ဆင်ျားရင
့်
အလွနသ
် င်ခ
့် ုံသည့်် န မတစ်ြေြ
ုံ ုံ သူသည် အဘယ်သုံ လ
့် လျ ်ခသ ်လည်ျား မ ပည်စ
့် ုံအပ်ခသျားသနည်ျား။
သင်သည် ယြေုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န မြုံ ရှ ခြွခနဆဲခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခယခဟ ဝါဟုံသ
ခြေေါ် န္င
ုံ သ
် ည်ဟုံ သင်ခ ပ ဝဆ
ုံ သ
် ည်ဟုံ
့် ဲ ြစ်သခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခယရှု ဟုံသ ခြေေါ် န္င
သင်ခ ပ ဝ့်ဆခ
ဲ လ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျား ြေင်ျား အ ပစ်ြုံ သင်ြေန္င
ုံ သ
် ခလ ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် မူလအစြ န မ မရှြေဲသ
့် ည်ြုံ သင်သသင်သ
့် ည်။ သူသည် လုံပ်ခဆ င်ရမည့််
အမှုရြေဲ
ှ ပ့် ပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ရ
ဲ မည် ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် သူသည် န မ တစ်ြေ၊ုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် န္ှစ်ြေ၊ုံ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် န မမျ ျားစွ ြုံ ယူြေရ
ဲ့် ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ သူြ
့် မ ြင့်် ခြေေါ်သည် ြစ်ခစ- ယင်ျားြုံ
့် ုံ မည်သည်န
သူြုံယ်တင
ုံ ် လွတလ
် ပ်စွ ခရွ ျားြေျယ်ြေဲ့် ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ ယင်ျားြုံ ဆျားုံ ြတ်ခပျားရန် သူသည်သူ၏ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားထမ
ဲ ှ တစ်ဦျား ြစ်သည်-့် သင်ြ
့် ုံ လုံအပ်သခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင် အခြေေါ် ြေရသည့််
န မသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ဘ သ စြ ျား ြင့်် လူြ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ြုံြည
် သ
ီ ည့််
န မ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤန မသည် လူြ ြေြုငမ
ုံ န္င
ုံ သ
် ည့်် အရ တစ်ြေုံ မဟုံတခ
် ပ။ ခြ င်ျားြင်ဘတ
ုံ ွင ်

ဘုံရ ျားတစ်ပါျားရှသည်၊ သူြ
် ခ မ ်အ မင်ရသည့်
ှ
၊်
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံခြေေါ်သည်၊ သူသည် အလွနအ
အလွနြေ
် ျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျားြေရသည်၊့် အလွနအ
် က့် သြွယခ
် ြ င်ျားသည်၊့် အလွနန
် ြ်နပဲ ပီျား အနန္တတန်ြေျားုံ န္ှင ့််
အလွန ် ပည့်စ
် သ
ုံ ည့်် ကြီျား မတ်ခသ တန်ျားြေျားုံ ရသည့်
ှ
် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင ် ြစ်သည်ဟုံသ
သင်ခ ပ န္င
ုံ ပ် ပီျားခန ြ်၊ ခန ြ်ထပ်ပုံ၍ သင်ဘ မျှမခ ပ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤနည်ျားနည်ျားခလျားမှ
သင်သန္င
ုံ သ
် မျှအြုံန ် ြစ်သည်။ ဤသုံ ြစ်
် ုံငြ
် ုံ
့် သ ြင့်် ခယရှု ဟူသည့်် န မမျှြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ပ
် ါသခလ ။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ခရ ြ်ရလ
ှ
ြေျန်တွင၊် အမှု ပြုသူမှ ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်ခနဆဲ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည် မတူညသ
ီ ည့်် ခြေတ်တစ်ြေုံ ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် သူ၏န မ
ခ ပ င်ျားလဲရခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

ခြေတ်အသီျားသီျားန္ှင ့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီျားသီျားတွင၊် ငါ၏န မသည် အခ ြေအ မစ်ြင်ျားမဲ့် ြေင်ျား မရှဘဲ၊
အခရျားပါမှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြု ထန်ျားသမ်ျားခပသည်- အမည်န မ အသီျားသျားီ ြ ခြေတ်တစ်ြေုံြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။ “ခယခဟ ဝါ” သည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဣသခရလလူမျြုျားမျ ျား
ြုံျားြယ
ွ ်ကြခသ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် င်္ုံဏ် ပြုခသ အမည်န မ ြစ်သည်။ “ခယရှု ” သည်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် အတွငျား် ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ြေဲရ
့် သူ အ ျားလုံျား၏
ဘုံရ ျားသြေင်၏န မ ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု ၏
ကြခရ ြ် ြေင်ျားြုံ လူသ ျားြ ခတ ငတ
့်် ဆဲ ြစ်ပပီျား၊ ယုံဒ ပည်တွင ် ြေယူြေခ
ဲ့် သ ရုံပ်သင
ွ ် ြင ့်် ကြလ ရန်
သူြ
့်် ဲ ြစ်ပါြ၊ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည်
့် ုံ ခမျှ ်လငဆ
ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားခြေတ်၌ ရပ်တန်သွ
ုံ ့် တုံျားတြ်န္င
ုံ မ
် ည်
့် ျားပပီျား ြစ်မည် ြစ်ြ ၊ ခန ြ်ထပ် မည်သမျှ
မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခရ ြ်ရမည်
ှ
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ခြေတ်သည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်မည် မဟုံတ်ခပ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု သည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် ၏
ုံ ့် ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ခ
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်သ ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ရှ အ ပစ်သ ျားအ ျားလုံျား
အတွြ် ခယရှု ၏န မြုံ ငါြေယူြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
အဆျားုံ သတ်တစ်ြေဆ
ုံ သ
ီ ုံ ငါခဆ
င်ကြဉ်ျားမည့်် န မ မဟုံတခ
် ပ။ ခယခဟ ဝါ၊ ခယရှု န္င
ှ ့််
့်
ခမရှယတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ငါ၏ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုခသ ်လည်ျား၊ ဤအမည်န မမျ ျားသည်
ငါ၏စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ခြေတ်မျ ျားြုံသ ရည်ညန်ျားပပီျား
ငါ၏အလုံျားစ၌
ုံ ငါြ
ုံ ့် ငါအ
့် ုံ ြုံယ်စ ျားမ ပြုခပ။ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ လူတြ
့် ျားခြေေါ်ခဝေါ်ခသ

အမည်န မမျ ျားသည် ငါ၏အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ငါ၏ ြစ် ြေင်ျားအ ျားလုံျားြုံ ရှငျား် လင်ျားစွ
မခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မတူြွဲ ပ ျားခသ ခြေတ်မျ ျားအတွငျား် ငါအ
့် ျားခြေေါ်ခဝေါ် ကြခသ
မတူညသ
ီ ည့်် အမည်န မမျ ျားမျှသ ြစ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခြေတ်- ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လ၏ ခြေတ်- ခရ ြ်ရသည်
ှ
အ
့် ြေါ၊ ငါ၏အမည်န မသည် တစ်ြန် ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
့် ည်။ ငါြ
့် ုံ
ခမရှယဟုံ ခြေေါ် ြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ခယခဟ ဝါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခယရှု ဟုံပင် ခြေေါ်မည်မဟုံတ၊် ငါြ
့် ုံ
့်
တန်ြေျားုံ ကြီျားခသ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံငဟ
် ူ၍ ခြေေါ် ကြမည် ြစ်ပပီျား၊
ဤအမည်န မခအ ြ်တွင ် ငါသည် ခြေတ်ြ လ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားမည်
့်
ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြယ်တင်ရှငသ
် ည် ‘ ြြူခသ မုံျားတမ်’ စီျားလျြ် ပန်ကြလ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်” မှ

၂။ ဘုရ ားသခင်ကု အဘယ်တကက င ်ို့ မတူညတ
ီ သ အမည်န မမျ ားခဖင ်ို့
မတူညတ
ီ သ တခတ်က လမျ ား၌ တခေါ် ကကသနည်ား။
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားခြေတ်တစ်ြေုံစီတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှုသစ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား န မသစ် ြင ့်် ခြေေါ်ဆြေ
ုံ ရသည်။
မတူခသ ခြေတ်မျ ျားတွင ် သူသည် တူညခ
ီ သ အမှုြုံ မည်သုံ လုံ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူသည် မည်သုံ ့်
့် ပ်ခဆ င်န္င
အခဟ င်ျားြုံ ြြ်တွယထ
်
ျားန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ခယရှု န မြုံ ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားအမှုအတွြ်
ြေယူထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် သူ ပန်ကြလ ခသ အြေါ ထန
ုံ မ ြငပ
့်် င်
သူ အခြေေါ် ြေရဆဲ ြစ်မည်ခလ ။ သူသည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ဦျားမည်ခလ ။ ခယခဟ ဝါန္ှင ့််
ခယရှု သည် တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ မတူညခ
ီ သ ခြေတ်မျ ျားတွင ် မတူညခ
ီ သ
န မမျ ျား ြင့်် ခြေေါ်ဆြေ
ုံ ရသည်မှ အဘယ်ခကြ င်န
ုံ ရ ြေင်ျားမှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် ည်ျား။ ယင်ျားသုံ ခြေေါ်
့် ဆြေ
အမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ခြေတ်မျ ျားြ မတူညခ
ီ သ ခကြ င့်် ြစ်သည် မဟုံတ်ခလ ။ န မတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားြ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏ အလုံျားစတ
ုံ ွင ် ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ထသ
ုံ ုံ ြစ်
့် ခသ ခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
မတူညခ
ီ သ ခြေတ်တစ်ခြေတ်တင
ွ ် မတူခသ န မတစ်ြေုံ ြင့်် ခြေေါ်ဆရ
ုံ မည် ြစ်ပပီျား၊ သူသည် ခြေတ်ြုံ
ခ ပ င်ျားလဲရန်န္င
ှ ့်် ြုံယစ
် ျား ပြုရန် န မြုံ အသျားုံ ပြုရခပမည်။ အခကြ င်ျားမှ မည်သည်န
့် မ တစ်ြေြ
ုံ မျှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား န မတစ်ြေြေ
ုံ ျင်ျားသည်
သြ်ဆင
ုံ ရ
် ခြေတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင် စတ်သခဘ ထ ျား၏ ယ ယီရှုခထ င်ြ
ုံ
့် သ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ယင်ျားန မ လုံပ်ရန် လုံအပ်သည့်အ
် လုံပ်ဟူသမျှအ ျားလုံျားမှ

သူ၏အမှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုရန် ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
ုံ ုံျားြုံ
့် ရ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြေတ်တစ်ြေလ
ြုံယစ
် ျား ပြုရန် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သငခ
့်် လျ ်သည့်် မည်သည့်် န မြမ
ုံ ဆုံ ခရွ ျားြေျယ်န္င
ုံ သ
် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

“ခယခဟ ဝါ” ဆသ
ုံ ည်မှ ဣသခရလ၌ ငါအမှု ပြုသည့်် အခတ အတွငျား် ငါြေယူြေခ
ဲ့် သ န မ ြစ်ပပီျား
ယင်ျားမှ လူသ ျားအခပေါ် သန ျားညြှ တ န္င
ုံ သ
် ၊ူ လူသ ျားြုံ ြျန်ဆန္
ဲ င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူသ ျား၏ဘဝြုံ
လမ်ျား ပခပျားန္င
ုံ သ
် ည့်် ဣသခရလလူမျြုျားမျ ျား (ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားြေျယ်ထ ျားခသ လူမျြုျား)၏ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ
အဓပပ ယ်ရသည်။ ကြီျား မတ်ခသ တန်ြေျားုံ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ပည်ဝ
့် သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်သည်။ “ခယရှု ” သည် ဧမ ခန္ွလ ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ပည့်ဝ
် သည့်၊်
သန ျား ြေင်ျားြရုံဏ ြင ့်် ပည့်ဝ
် သြဲသ
့် ုံ လူ
ုံ ်သည့်် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်ဟုံ ဆလ
ုံ သ
ုံ ည်။
့် သ ျားြုံ ခရွ ျားန္တ
သူသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေြ
ဲ့်
၊ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုပပီျား၊
စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အမှု၏ တစ်စတ်တစ်ခဒသြုံသ ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်။ ယင်ျားမှ
ခယခဟ ဝါသည်သ ခရွ ျားခြ ြ်ြေ ဣသခရလလူမျြုျားတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၊ အ ဗဟ၏ဘုံရ ျားသြေင်၊
ဣဇ ြ်၏ဘုံရ ျားသြေင်၊ ယ ြုံပ်၏ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခမ ခရှ၏ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ဣသခရလအမျြုျားတ၏
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လတ်တခလ ခြေတ်တွင ် ယုံဒလူမျြုျားမျ ျားမလ
ှ ွဲ၍
ဣသခရလအမျြုျားသ ျား အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါြုံ ြုံျားြယ
ွ ်ကြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ယဇ်ပလလင်ခပေါ်တင
ွ ် ခယခဟ ဝါထ ယဇ်ပခ
ူ ဇ ် ြေင်ျားမျ ျား ပြုကြပပီျား၊ ဗမ န်ခတ ်ထတ
ဲ ွင ် ယဇ်ပခ
ုံ ရ ဟတ်
ဝတ်ရုံ မျ ျားြုံ ဝတ်ဆင်လျြ် ခယခဟ ဝါအ ျား အခစြေကြသည်။ ၎င်ျားတုံ ခမျှ
်လင်ခ
့် သ အရ မှ
့်
ခယခဟ ဝါ၏ ပန်လည် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခယရှု သည်သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် ၏
ုံ ့် ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရင
ှ ်
ြစ်ပပီျား၊ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ပစ်မခ
ှ ရွ ျားန္ုံတြေ
် သ
ဲ့် ည့်် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ
ခယရှု ၏ အမည်န မသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်မှလ ပပီျား ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၌ ပြုြေဲခ
ုံ ် ြေင်ျား
့် သ ခရွ ျားန္တ
အမှုခကြ င့်် ြစ်တည်လ ြေဲသ
ုံ ခပမည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏ လူမျ ျားြုံ ပန်လည်
့် ည်ဟုံ ဆရ
ခမွျားြွ ျားခစပပီျား ြယ်တင်ြေရြေွငခ
့်် ပျားရန် ခယရှု ၏ အမည်န မ ြစ်တည်လ ြေဲြ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
့်
တစ်ရပ်လုံျား၏ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားအတွြ် သီျားသန ် န့် မတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခယရှု ၏အမည်န မသည်
ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုပပီျား ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ရည်ညန်ျားခပသည်။ ခယခဟ ဝါဟူခသ
အမည်န မသည် ပညတ်တရ ျားခအ ြ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည့်် ဣသခရလ လူမျြုျားတအတွ
ုံ ့်
ြ်
သီျားသန ် အမည်
န မ ြစ်သည်။ ခြေတ်အသီျားသီျားန္ှင ့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီျားသီျားတွင၊် ငါ၏န မသည်
့်
အခ ြေအ မစ်ြင်ျားမဲ့် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ အခရျားပါမှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြု ထန်ျားသမ်ျားခပသည်- အမည်န မ

အသီျားသျားီ ြ ခြေတ်တစ်ြေုံြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်။ “ခယခဟ ဝါ” သည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဣသခရလလူမျြုျားမျ ျား ြုံျားြယ
ွ ်ကြခသ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် င်္ုံဏ် ပြုခသ
အမည်န မ ြစ်သည်။ “ခယရှု ” သည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်
အတွငျား် ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ြေဲရ
ွ ်
့် သူ အ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်၏န မ ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု ၏ ကြခရ ြ် ြေင်ျားြုံ လူသ ျားြ ခတ ငတ
့်် ဆဲ ြစ်ပပီျား၊ ယုံဒ ပည်တွင ် ြေယူြေခ
ဲ့် သ
ရုံပ်သင
ွ ် ြင ့်် ကြလ ရန် သူြ
့်် ဲ ြစ်ပါြ၊ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု
့် ုံ ခမျှ ်လငဆ
အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားခြေတ်၌ ရပ်တန်သွ
ုံ ့်
့် ျားပပီျား ြစ်မည် ြစ်ြ ၊ ခန ြ်ထပ် မည်သမျှ
တုံျားတြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခရ ြ်ရမည်
ှ
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခြေတ်သည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်မည် မဟုံတခ
် ပ။ ဤသည်မှ
့်
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု သည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် ၏
ုံ ့် ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ခ
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်သ ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ရှ အ ပစ်သ ျားအ ျားလုံျား
အတွြ် ခယရှု ၏န မြုံ ငါြေယူြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
အဆျားုံ သတ်တစ်ြေဆ
ုံ သ
ီ ုံ ငါခဆ
င်ကြဉ်ျားမည့်် န မ မဟုံတခ
် ပ။ ခယခဟ ဝါ၊ ခယရှု န္င
ှ ့််
့်
ခမရှယတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ငါ၏ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုခသ ်လည်ျား၊ ဤအမည်န မမျ ျားသည်
ငါ၏စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ခြေတ်မျ ျားြုံသ ရည်ညန်ျားပပီျား
ငါ၏အလုံျားစ၌
ုံ ငါြ
ုံ ့် ငါအ
့် ုံ ြုံယ်စ ျားမ ပြုခပ။ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ လူတြ
့် ျားခြေေါ်ခဝေါ်ခသ
အမည်န မမျ ျားသည် ငါ၏အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ငါ၏ ြစ် ြေင်ျားအ ျားလုံျားြုံ ရှငျား် လင်ျားစွ
မခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မတူြွဲ ပ ျားခသ ခြေတ်မျ ျားအတွငျား် ငါအ
့် ျားခြေေါ်ခဝေါ် ကြခသ
မတူညသ
ီ ည့်် အမည်န မမျ ျားမျှသ ြစ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခြေတ်- ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လ၏ ခြေတ်- ခရ ြ်ရသည်
ှ
အ
့် ြေါ၊ ငါ၏အမည်န မသည် တစ်ြန် ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
့် ည်။ ငါြ
့် ုံ
ခမရှယဟုံ ခြေေါ် ြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ခယခဟ ဝါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခယရှု ဟုံပင် ခြေေါ်မည်မဟုံတ၊် ငါြ
့် ုံ
့်
တန်ြေျားုံ ကြီျားခသ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံငဟ
် ူ၍ ခြေေါ် ကြမည် ြစ်ပပီျား၊
ဤအမည်န မခအ ြ်တွင ် ငါသည် ခြေတ်ြ လ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားမည်
့်
ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြယ်တင်ရှငသ
် ည် ‘ ြြူခသ မုံျားတမ်’ စီျားလျြ် ပန်ကြလ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်” မှ

ငါြ
ုံ ့်
့် ုံ တစ်ြေျန်ြ ခယခဟ ဝါဟုံ သရှြေဲက့် ြသည်။ ငါြ
့် ုံ ခမရှယဟုံလည်ျား ခြေေါ် ြေဲက့် ြပပီျား၊ လူတြ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ရုံ ခသကြည်ညြုမှု ြင ့်် ငါြ
ှ ခ
် ယရှု ဟုံ တစ်ြေျန်ြ ခြေေါ် ြေဲက့် ြသည်။
့် ုံ ြယ်တင်ရင

သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ယခနတွ
့် င ် ငါသည် လူအမျ ျားြ အတတ်ြ လမျ ျားတွင ် သြေဲက့် ြသည့်် ခယခဟ ဝါ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခယရှု မဟုံတ်ခတ ခ
့် ပ။ ငါသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ပန်ကြလ ပပီျား ြစ်သည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်မည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခပသည်။ ငါသည် ခ မကြီျားစန
ွ ျား် မှ
ထခ မ ြ်ခတ ်မခ
ူ သ ၊ ငါ၏အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ပည်ဝ
့် သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ကသဇ အ ဏ ၊
င်္ုံဏသ
် ြခ ၊ ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည်ဝ
့် ခနခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ငါန္ှင ့်် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မဆြ်ဆြူျားခပ၊ ငါြ
် ြေါမျှ မသြျွမ်ျားြူျားကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ုံ မည်သည့်အ
ငါ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အပမဲတခစ မသန ျားမလည် ြစ်ကြသည်။ ြမဘ ခ မကြီျားြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမသ
ှ ည် ယခနထ
ုံ ၊် လူတစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်မျှ ငါအ
့် တင
့် ျား မ မင်ြူျားခလပပီ။ ဤသည်မှ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ လူသ ျားထ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားအလယ် ြွယဝ
် ြ
ှ ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်ခပသည်။ သူသည် ခလ င်ြျွမ်ျားခနခသ ခနမင်ျားန္ှင ့်် ခတ ြ်ခလ င်ခနခသ မီျားလျှြဲသ
့် ၊ုံ ့်
တန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ပည်ြ
့်
ကသဇ အ ဏ ြင့်် ပည်လ
့် ျှမ်ျားလျြ်၊ လူသ ျားအလယ် အမှနတ
် ြယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ
ခနထင
ုံ လ
် ျြ် ရှသည်။ ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား မြေရမည့်် လူ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အမှုအရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မီျားလျှ၏ ခလ င်ြျွမ်ျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် သန်စင်
့် ြေင်ျား မြေရမည့်် လူ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှုအရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခပ။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် တုံငျား် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားသည်
ငါန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င့်် ခြ င်ျားြေျီျားခပျားြေရမည် ြစ်ပပီျား ငါန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င်လ
့် ည်ျား
တစ်စစီ ခကြမွပျြ်စီျား သွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အတွငျား် ရှ
လူအ ျားလုံျားြ ငါသည် ပန်ကြလ သည့်် ြယ်တင်ရင
ှ ် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ခသ အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ြုံ ခတွျို့ မင်ကြခပမည်။ ပပီျားလျှင ် ငါသည်
တစ်ြေျန်ြ လူသ ျားအတွြ် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ်
ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တြ
ုံ ့် ုံ မီျားရှု ျို့ြျြ်ဆျားီ သည့်် ခနမင်ျား၏ မီျားခတ ြ်မီျားလျှမျ ျားလည်ျား ြစ်လ သည့်အ
် ပင်၊
ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တြ
ုံ ့် ုံ ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား၏ ခနမင်ျားလည်ျား ြစ်လ သည်ြုံ အ ျားလုံျား
ခတွျို့ မင်ရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ ငါ၏အမှု ြစ်သည်။ လူအ ျားလုံျားြ ငါသည်
ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခလ င်ြျွမ်ျားခနခသ ခနမင်ျားန္ှင ့်် ခတ ြ်ခလ င်ခနခသ
မီျားလျှ ြစ်သည်ြုံ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် န္ှင ့်် အ ျားလုံျားြ တစ်ပါျားတည်ျား စစ်မှနခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင် ငါြ
့် ုံ
ြျားုံ ြွယန္
် င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ပပီျားလျှင ် ၎င်ျားတသည်
ငှ
ုံ ့်
ငါ၏စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ က် ြရန်အလငှ
ုံ ့်
ဤအမည်န မြုံ ငါယူပပီျား ဤစတ်သခဘ ထ ျားြုံ ငါပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် ပသည်- ငါသည်
ဣသခရလအမျြုျားသ ျားတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်သ မြ၊ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရင
ှ သ
်
ြစ်သည် မဟုံတခ
် ပ။
ငါသည် ခြ င်ျားြင်၊ ခ မကြီျားန္ှင ့်် ပင်လယ် ပင် တစ်ခလျှ ြ်လုံျားရှ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါအ ျားလုံျား၏

ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြယ်တင်ရှငသ
် ည် ‘ ြြူခသ မုံျားတမ်’ စီျားလျြ် ပန်ကြလ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်” မှ

အြေျြုျို့ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမည်န မသည် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမရှဟုံ ခ ပ ၏။ သုံ ြစ်
့် လျှင ်
ခယခဟ ဝါ၏အမည်သည် အဘယ်သုံ ခယရှု
ြစ်လ ြေဲသ
့် နည်ျား။ ခမရှယ ကြလ မည်ြုံ
့်
ပခရ ြြ် ပြုထ ျားြေဲ၏
ှ
့် လူသ ျားတစ်ဦျား အဘယ်ခကြ င့််
့် ၊ သုံ ြစ်
့် လျှင ် ခယရှု ဟူခသ အမည်ရသည်
ကြလ ြေဲသ
ဲ့် နည်ျား။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ
့် နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န မသည် အဘယ်ခကြ င့်် ခ ပ င်ျားလဲြေသ
အြေျန်ကြ မင်စ
် သ
ဲ့် ည် မဟုံတခ
် လ ။ ယခနတွ
့် ွ ြ ခဆ င်ရွြြေ
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သ ၍သစ်လွငခ
် သ အမှုြုံ မ ပြုန္င
ုံ သ
် ခလ ။ ယမန်ခန၏
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် အမှုသည် ခ ပ င်ျားလဲန္င
ခယခဟ ဝါ၏ အမှုမှ ခယရှု ၏အမှု လုံြလ
်
န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထသ
ုံ ဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ် ခယရှု ၏အမှုြုံလည်ျား
အ ြေ ျားအမှုြ မဆြ်ြေန္င
ုံ သ
် ခလ ။ ခယခဟ ဝါ၏န မသည် ခယရှု အ ြစ်သုံ ခ
ုံ ြေ
် ပ
ဲ့် ါြ၊
့် ပ င်ျားလဲန္င
ခယရှု ၏န မသည်လည်ျား မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ သ
် ခလ ။ ဤအရ မှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မထူျားဆန်ျားခပ။ ယင်ျားမှ
လူတသည်
ုံ ့်
ရုံ ျားအလွနျား် ကြ ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အစဉ်အပမဲ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်လမ်မ
့် ည်။
သူ၏အမှု မည်သခ
ုံ ့် ပ င်ျားလဲသည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ် သူ၏ အမည်န မ မည်သုံ ခ
ုံ သ
် ည်ြုံ
့် ပ င်ျားလဲန္င
ပဓ နမထ ျားဘဲ၊ သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တသည်
ုံ ့်
မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်ဟုံ သင်ယုံကြည်ပါြ၊
့် ည်မဟုံတ်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခယရှု ၏န မ ြင်သ
့်
သင်၏ အသပည သည် အလွန ် နည်ျားပါျားလွနျား် လှခပသည်။ ခယရှု သည် ထ ဝစဉ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမည်န မ ြစ်လမ်မ
ထ ဝရ၊ အစဉ်အပမဲ
့် ည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယရှု ဟူခသ အမည် ြင်သ
့်
ခနသွ ျားလမ်မ
့် ြေါမျှ ခ ပ င်ျားလဲမည် မဟုံတဟ
် ုံ သင် အြေင
ုံ အ
် မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ဤအရ သည် မည်သည်အ
ဆဝ
ုံ သ
ဲ့် ည်မှ ခယရှု ၏ အမည်န မ ြစ်ပပီျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
့် ခလ ။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြေသ
ခြေတ်ြလ
ုံ ည်ျား နင်္ျားုံ ြေျြုပ် ခပျားလမ်မ
် မ ဆဝ
ုံ ့်ပါသခလ ။ ခယရှု ၏
့် ည်ဟုံ ခသြေျ မှု ြင ့်် သင် အြေုံငအ
ခြျျားဇူျားခတ ်သည် ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်ဟုံ အဘယ်သူ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် နည်ျား။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “မမ၏ အယူအဆမျ ျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခဘ င်ြေတ်ထ ျားခသ
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဗျ ဒတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မည်သုံ လြ်
ြေရရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား” မှ
့်

ခြေတ်တင
ုံ ျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် အပမဲတူညပီ ပီျား၊ သူြ
ုံ ျား ြင ့်် အပမဲ
့် ုံ န မတစ်ြေအ
ခြေေါ်သည်ဆပ
ုံ ါစ၊ုံ ့် လူသည် သူြ
့် ုံ မည်သုံ သ
့် ရှမည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခယခဟ ဝါဟုံ
ခြေေါ်ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ခယခဟ ဝါဟုံခြေေါ်ခသ ဘုံရ ျားမှလွဲ၍ အ ြေ ျားန မ ြင်ခ
ုံ သ မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည်
့် ြေေါ်ဆခ

ဘုံရ ျား မဟုံတ်ခပ။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယရှု သ ြစ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ခယရှု န မမှလွဲ၍ သူြ
့် ုံ
အ ြေ ျားမည်သည့်် န မန္ှငမ
့်် ျှ ခြေေါ်၍ရန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ ခယရှု မှလွဲ၍ ခယခဟ ဝါသည်
ဘုံရ ျားမဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အနန္တတန်ြေျားုံ ရှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်လည်ျား ဘုံရ ျားမဟုံတခ
် ပ။ လူြ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အနန္တတန်ြေျားုံ ရသည်
ှ
မှ မှနခ
် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူရခသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူန္င
ှ အ
့်် တူ ရှသည့်အ
် တွြ် သူြ
့် ုံ ခယရှု ဟုံ ခြေေါ်ရမည်ဟုံ
ယုံကြည်ခလသည်။ ဤသုံ ယ
် လျှ ြ် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား
့် ုံကြည် ြေင်ျားသည် အယူဝါဒမျ ျားြုံ လုံြခ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ နယ်ပယ်တစ်ြေြေ
ုံ သ
ုံ ုံ ခဘ
င်ြေတ်ထ ျား ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခြေတ်တင
ုံ ျား် တင
ွ ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၊ သူြ
့်
့် ုံ ခြေေါ်ခသ န မန္ှင ့်် သူ ြေယူခသ အဆင်ျားသဏ္ဌ န်- ယခနအထ
တစ်ခလျှ ြ်လုံျား အဆငတ
့်် င
ုံ ျား် တွင ် သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု- ဤအရ မျ ျားသည် တစ်ြေုံတည်ျားခသ
စည်ျားမျဉ်ျားြုံ မလုံြန
် သြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည်ြ
့် န်သတ်
ြေျြ်မျ ျားန္ှငမ
့်် ျှ ြန်သတ်
မြေရခပ။ သူသည်
့်
့်
ခယခဟ ဝါ ြစ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
် သူသည် ခယရှု လည်ျား ြစ်သည်အ
့် ပင်၊ ခမရှယန္ှင ့်် အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ်
ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် သူ၏ န မ၌ လုံြ်ခလျ ညီခထွခသ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား
န္ှငအ
့်် တူ ြည်ျားညင်ျားခသ အသွငခ
် ပ င်ျားလဲမြ
ှု ုံ ကြြုရန္င
ုံ သ
် ည်။ မည်သည်န
့် မ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားြမျှ သူြ
့် ုံ
အ ပည့်အ
် ဝ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူြ
ုံ ြေေါ်ဆခ
ုံ သ ဤန မ အ ျားလုံျားသည်
့် ခ
သူြ
ုံ ုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ပ် ပီျား ခြေတ်တင
ုံ ျား် တွင ် သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
့် ြ
ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည် ခယရှု ၏န မြုံ ြယ
ုံ ်စ ျား ပြုြေဲပ့် ပီျား၊ ယင်ျားသည်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုြေဲသ
ဲ့် ည့်် အမှုအတွြ်မ၊ူ ယင်ျားသည်
့် ည်။ ခယခဟ ဝါ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ခယခဟ ဝါြုံ ြယ
ုံ ်စ ျား ပြုြေဲပ့် ပီျား၊ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုြေဲသ
ုံ ့်
မှ
့် ည်။ ၎င်ျားတ၏အမှု
မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ခြေတ်မျ ျားထြ
ဲ ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ဦျားတည်ျား၏ အမှု ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။...၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
မတူညသ
ီ ည့်် န မန္ှစ်မျြုျား ြင့်် ခြေေါ်ဆြေ
ုံ ခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင်လ
့် ုံျားြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစသည်မှ
ဝည ဉ်ခတ ် တစ်ပါျားတည်ျား ြစ်ပပီျား၊ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုသည်လည်ျား အလျဉ်မ ပတ်သည်အ
့် မှု
ြစ်သည်။ န မြ မတူညသ
ီ ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အမှု၏ အခကြ င်ျားအရ ြွဲ ပ ျားသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ခြေတ်သည်
မတူညြေ
ီ ခ
ဲ့် ပ။ ခယခဟ ဝါ ကြလ ြေဲြေ
ွ ၊် ယင်ျားမှ ခယခဟ ဝါ၏ ခြေတ် ြစ်ြေပဲ့် ပီျား၊ ခယရှု
့် ျန်တင
ကြလ ြေဲသ
့် ျန်တင
ွ ် ခယရှု ၏ခြေတ် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ကြလ ြေင်ျားအသီျားသီျားန္ှငအ
့်် တူ၊
့် ည်ြေ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် န မတစ်ြေုံ ြင့်် အခြေေါ် ြေရသည်၊ သူသည် ခြေတ်တစ်ြေုံြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊

လမ်ျားခကြ င်ျားသစ်တစ်ြေုံြုံ စတင်ခလသည်။ ပပီျားလျှင ် လမ်ျားသစ်အသီျားသျားီ ခပေါ်တင
ွ ် သူသည်
န မသစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြေယူသည်၊ ယင်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အပမဲအသစ် ြစ်ပပီျား မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
အုံခဟ င်ျားမသွ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ အမှုသည် ခရှ ျို့သဦျားတည်
ုံ ့်
ြေျြ်တစ်ြေုံ ြင ့်် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ တုံျားတြ်မှု
မရပ်စဲသည်ြုံ ပခပသည်။ သမုံငျား် သည် အပမဲ ခရှ ျို့သခရွ
ုံ ့် ျို့လျ ျားခနပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် အပမဲ
ခရှ ျို့သခရွ
ုံ ့် ျို့လျ ျားခနသည်။ သူ၏အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြ အဆျားုံ သတ်သုံ ့်
ခရ ြ်ရန်အတွြ၊် ယင်ျားသည် ခရှ ျို့သဦျားတည်
ုံ ့်
ြေျြ်တစ်ြေုံ ြင ့်် တုံျားတြ်ပမဲတျားုံ တြ်ခနရမည် ြစ်သည်။
ခနရြ်
့် တုံငျား် တွင ် သူသည် အမှုသစ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရမည်၊ န္ှစ်တုံငျား် သူသည် အမှုသစ်ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ရမည်။ သူသည် လမ်ျားခကြ င်ျားသစ်မျ ျားြုံ စတင်ရမည်၊ ခြေတ်သစ်မျ ျားြုံ အစပျြုျားရမည်၊
ပမ
ုံ ကုံ ြီျားမ ျားသည့်် အမှုသစ်ြုံ စတင်ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ မျ ျားန္ှငအ
့်် တူ န မအသစ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုသစ်ြုံ
ယူခဆ င်လ ရမည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

အခန်ား သံားု ဘုရ ားသခင် အမှု၏ အဆင်သ
ှ ်ို့ တ်သက်သည်ို့
ို့ ားုံ ဆင်န
ို့ င
သမမ တရ ားမျ ား
၁။ လူသ ားမျြုားနွယက
် ု စီမံခခင်ားအမှုမှ မည်သညို့ အ
် မှုခဖစ်သနည်ား။
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ အဆင်သ
ွဲ
ျား၏၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား
့် ျားုံ ဆင်ြေ
့် ထ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ အဆင်သ
ဲ
ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအဆင်သ
ွ ် ြမဘ ခလ ြြုံ
့် ျားုံ ဆင့်် ြေွထ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၊ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
ှ ့််
န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ုံ ့် ြစ်ကြ၏။ ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြစ်ခပေါ်ခစ ြေင်ျားအမှု ြစ်၏။ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆြ်န္ယ်မှုမျှ
မရှခပ။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ြမဘ ခ မကြီျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲြေ
့် ခ
့် ျန်၌ လူသ ျားသည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား မြေြေဲရ
ွ ်အ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန်
့် ခသျားသ ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
မလုံအပ်ြေခ
ဲ့် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေြေဲရ
် ြေျန်တင
ွ သ
်
့် ပပီျားသည့်အ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု စတင်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား

အမှုသည်လည်ျား လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ခနန္ှင ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေြေဲရ
် ြေါတွငသ
်
့် ပပီျားသည့်အ
စတင်ြေခ
ဲ့် ပသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားအခပေါ် စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ ရလဒ်အ ြစ် စတင်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ြမဘ ခလ ြြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုမှ ခပေါ်ခပါြ်လ ြေဲ့် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့််
စတ်ခနသခဘ ထ ျားြုံ ရရှြေဲသ
် န ြ်မှသ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ြစ်တည်လ ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်၊
့် ည့်ခ
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုတင
ွ ် အဆင်ခ
ုံ ့် တ် ခြေတ်ခလျားခြေတ်ထြ်
့် လျားဆင်၊့် သမဟုံ
အပင
ုံ ျား် သျားုံ ပင
ုံ ျား် ပါရှခပသည်။ ဤသည်သ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ်
စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ ရည်ညန်ျားသည့်် မှနြ
် န်ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ခြေတ်ပပီျားဆျားုံ ြေျန်တွင၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုသည် ပပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ သ အဆျားုံ သတ်တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
ခရ ြ်လ ပပီျား ြစ်လမ်မ
ွ ် အ ျားလုံျားြုံ
့် ည်။ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ပပီျားဆျားုံ ြေင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
့် ည် ြစ်သြဲသ
၎င်ျား၏ြေရီျားလမ်ျားဆျားုံ သုံ ခရ
ြ်ရပပီ
ှ ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ုံ၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ည်ဟုံ ဆလ
့်
ြယ်တင်သည်အ
့် မှု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ရှမည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အမှု၏
အဆင့်် သျားုံ ဆင်လ
့် ည်ျား ရှမည် မဟုံတ်ခပ။ ခယခဟ ဝါြ ြမဘ ခ မကြီျားအ ျား ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြုံ
အဆျားုံ သတ်ြေြ
ဲ့်
ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အမှုြုံ စတင်ြေသ
ဲ့် ည်မှ အတအြျအ ျား ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားမှုခကြ င်န္
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ အင်မတန် အခရျားတကြီျား
့် င
လုံအပ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ြေါတွငမ
် ှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲသည်အ
့် မှု စတင်ြေ၏
ဲ့် ၊ ယင်ျားမှ
ထအ
ုံ ြေါတွငမ
် ှ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု စတင်ြေသ
ဲ့် ည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။
“လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား” ဟူသည်မှ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် အသစ်ြန်ဆင်ျားထ ျားသည့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် (ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ြျြ်ဆျားီ မြေရခသျားသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်) ၏အသြ်တ ြုံ
လမ်ျား ပ ြေင်ျားဟုံ မဆလ
ုံ ုံခပ။ စင်စစ်အ ျား ြင ့်် ယင်ျားမှ စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား
ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်၏၊ ယင်ျားမှ ခြ ြ် ပန်ပျြ်ဆျားီ ခသ
ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန် ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ ဤသည်မှ “လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား” ၏ အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတွင ် ြမဘ ခလ ြြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အမှု မပါဝင်ခပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှုတွငလ
် ည်ျား
ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားသည်အ
့် မှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုမှ
သီျား ြေ ျား ြစ်ခသ အမှုအဆင်သ
ပါဝင်၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်အ ျား စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ
့် ျားုံ ဆင်သ
့်
န ျားလည်ရန်၊ အမှု၏အဆင့်် သျားုံ ဆင်န္
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခန ြ်ြေသမင
ုံ ျား် ြုံ သရှရန်လုံအပ်သည်- ဤသည်မှ
့် င

ြယ်တင်ြေရရန်အလငှ
ုံ ့် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သရမည်အ
့် ရ ြစ်၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်” မှ

လူသ ျားမျြုျားန္ွယခ
် ကြ င ့်် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု ြစ်ခပေါ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ဆလ
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ွ ခ
် သ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခစန္င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ဦျားတည်ျားခသ သူ ြစ်ခပသည်။ လူသ ျားြလွဲ၍ အ ြေ ျားမည်သည့််
သြ်ရအမျ
ှ
ြုျားအစ ျားြမျှ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အြေန်ျားြဏ္ဍြုံ တ ဝန် မယူန္င
ုံ ပ
် ါ။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏ စစ်မှနသ
် ည့်် အခြ င်အထည်ခပေါ် ြေင်ျား ြစ်လ ြဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ၊

ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ မန ြေမှုသည် လုံျားဝ ပခပျ ြ်သွ ျားရမည် ြစ်သည်။
ဤအရ ြ လူြုံ မတူညသ
ီ ည့်် အြေျန်ြ လမျ ျားအတွြ် သငခ
့်် တ ်သည့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု
ခပျားထ ျားရမည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအလယ် အလ ျားတူ လုံြခ
် လျ ညီခထွခသ အမှုြုံ
ခဆ င်ရွြ်ရန် လုံအပ်ခပသည်။ ဤနည်ျား ြငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု
အခြ င်အထည်ခပေါ် ြေင်ျား ြစ်ခသ လူတစ်စုံသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ရယူ ြေင်ျားြေရလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ြုံယ်တည်ျားလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုမတ
ှ စ်ဆငမ
့်် ျှ ြင ့်် လူမျ ျားအလယ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံ သြ်ခသမြေန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သြ်ခသြေြေျြ်ြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှရန် သူ၏ အမှုအတွြ် သငခ
့်် တ ်သည့်် သြ်ရလူ
ှ သ ျားမျ ျားြုံလည်ျား လုံအပ်ခပသည်။
ပထမဦျားစွ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူမျ ျားအခပေါ် အမှု ပြုလမ်မ
ုံ ့် ြ်
့် ည် ြစ်သည်၊ ထခန
ထသ
ုံ မ
ူ ျ ျားမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ အမှုြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပလမ်မ
ုံ ုံ ြင်
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထသ
့် ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ထသ
သြ်ခသြေြေျြ်သည် အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါမျ ျားအလယ်တွင ် သြ်ခသြေလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဤတွင ်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ရည်မှနျား် ြေျြ်ြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါမျ ျားအလယ်တင
ွ ် မမြုံယြ
် ုံယ် တုံြရ
် ုံ ြ် သြ်ခသြေ၍
မရခသ ခကြ င၊့်် သူသည် စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူရန် တစ်ြုံယ်တည်ျား အမှုမ ပြုခပ။ သူသည်
ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ လူသ ျားြုံ လုံျားဝ လြ်ြေယုံကြည်ခစရန် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ၊
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ရန် လူအခပေါ်
အမှု ပြုရမည် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ုံ ြေါမှသ သူသည်
့်
အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါမျ ျား အ ျားလုံျားအလယ်တွင ် သြ်ခသြေြေျြ်ြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ လူ၏
ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်မှု မရှဘဲ၊ အမှု ပြုသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သ ြစ်ြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသည်
ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်ရန် မလုံအပ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ဘယ်ခသ အြေါမျှ သန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ အစဉ်အပမဲ သတ ပြုမမည်
မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ြေါ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုဟုံ ခြေေါ်ဆ၍
ုံ ရန္င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ သန ျားလည် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ လူြသ ြုံယတ
် ုံင ် ကြြုျားပမ်ျားပပီျား၊
ရှ ခြွြ ကြြုျားစ ျား အလုံပ်လုံပ်ြေရ
ဲ့် မည်ဆပ
ုံ ါြ၊ လူသည် ခန ြ်ခ ပ င် ြျီစယ်ခန ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ် မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူလုံပ်ခဆ င်သည့်် အရ သည်
စ တန်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည်၊ သူသည် ပုံနြ
် န်တတ်ပပီျား မခြ င်ျားမှု ပြုသူတစ်ဦျား ြစ်ခပသည်။
စ တန်သည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် လုံပ်ခဆ င်သည့်အ
် ရ အ ျားလုံျားတင
ွ ်
ထုံတ်ခြ ် ပသ ြေင်ျား ြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ ြစ်ခသ အရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူလုံပ်ခဆ င်သည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် စ တန်၏ သရုံပ်သြန် ြစ်ခပသည်။ ခ ပ ထ ျားပပီျား ြစ်သည့််

အရ အ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရူ ပါရုံ မျ ျားန္ှင ့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု မပါခပ။ ရူ ပါရုံ မျ ျား၏
အခ ြေြေအုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ွ ် လူသည် သူ၏ အယူအဆမျ ျားြုံ ခဘျားြယ်ပပီျား အတတ်ြ သူ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သျားသည့်် အရ မျ ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မန္
ငှ
ှု င
ှ ့်် န ြေ ြေင်ျား
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ရှ ခတွျို့ခလသည်။ လူသ ျားြ သူန္င
ှ ့်် ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်ရန်၊
သူ၏သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ လူသ ျားြ လုံျားဝ ြျြုျားန္ွန ြေရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံင ်
လုံပ်ခဆ င်ပပီျားသည့်အ
် မှုြုံ ရှု မင်ရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ ခတွျို့ ကြြုရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သရှရန် လူသ ျားြ ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင် လုံအပ်ခပသည်။
အြေျြုပ်အ ျား ြင ့်် ဤသည်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်။ လူသ ျားန္ှငအ
့်် တူ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပါင်ျားစည်ျား ြေင်ျားသည် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားသည် အကြီျား မတ်ဆျားုံ ခသ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င်မှု” မှ

ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်- ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ မသခသ ၊
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ြစ် ြေင်ျားြုံ မသခသ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သြ
ုံ ့် ုံျားြွယရ
် မည်ြုံ မသခသ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျြုျားန္နွ ြေရန် အဘယ်ခကြ င ့်် လုံအပ်သည်ြုံ မသခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စ တန်လြ်သုံ လ
့်် ပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်
့် ဲအပ်ပပီျား စ တန်အ ျား သူြ
့် ုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစြေွငခ
လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ြုံျားြွယပ် ပီျား စ တန်ြုံ ငင်ျားပယ်သည်အထ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့်် လူသ ျားြုံ စ တန်လြ်မှ ပန်ယူခလသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဒဏ္ဍ ရီ ပုံ ပင်ဆန်သြဲသ
့် ုံ ထင်
ရပပီျား၊ စတ်ရှုပ်ြွယ် ြစ်ပုံရခလသည်။
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စကြဝဠ န္ှင ့်် အ ြ သထဲတွင ် အ ြစ်အပျြ်ခပါင်ျား မည်မျှ ြစ်ပွ ျားပပီျား ြစ်သည်ြုံ
သရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် လွနြေ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်ခထ င်ြေျီအြေျြုျို့အတွငျား် လူသ ျားထ မည်မျှ ြစ်ပျြ်ပပီျား ြစ်သည်ြုံ
အရပ်အမမြ် မသခလခသ ခကြ င၊့်် လူတြ
ုံ ့် ဤအရ ြုံ ဒဏ္ဍ ရီ ပုံ ပင်တစ်ပဒ
ုံ ြ
် သ
ဲ့် ုံ ့်
ထင်ကြခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် ယင်ျားမှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ရုံပ်ဝတထြု ခလ ြြုံ
ခြျ ်လွန၍
် တည်ရခသ
ှ
်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခသမျြုျား ြစ်သည့်် မျြ်လုံျားမျ ျားြ မ မင်ခအ င်
တ ျားဆျားီ ထ ျားသည့်် သ ၍ အအ
့် ျားသငြ
့်် ွယ၊် သ ၍ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြွယ် ြစ်ခစခသ ြမဘ ခလ ြြုံ
န ျားမလည်န္င
ုံ က် ြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား၏
အခရျားပါမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏ အခရျားပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သန ျားလည်မှု မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မည်သုံ ြစ်
့် ခစြေျင်သည်ြုံ န ျားမလည်ခသ ခကြ င၊့််
ယင်ျားမှ လူသ ျားြုံ န့် ျားမလည်န္င
ုံ စ
် ရ ဟုံ ထင်ရခပသည်။ ယင်ျားသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတုံ ့် ြစ်ြေကဲ့် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့်

စ တန်အ ျား ြင ့်် လုံျားဝ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြုံ ့် ြစ်သခလ ။ မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု
ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြယ
ွ ်ပပီျား သူြ
ုံ ုံ ရရှရန် ြစ်သည်။
့် ုံ ြျြုျားန္နွ ြေသည့်် လူတစ်စြ
ဤလူတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားြေရပပီျားခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ
၎င်ျားတ၏ြြေင်
ုံ ့်
ဟုံ မ မင်ခတ ခ
ပြုမကြပပီျား ၎င်ျားြုံ
့် ပ။ စ တန်၏ ရွ ရှ ြွယ် မျြ်န္ ှ ြုံ ၎င်ျားတုံ သတ
့်
ငင်ျားပယ်ကြြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ြေရန်
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့သုံ လ
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် ရ ြ အြျည်ျားတန်သည် ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့််
့် ကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ယင်ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မည်သုံ ဆန
် ့် ျင်သည် ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သရှလ ကြပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ြ
ကြီျား မတ်မန္
ှု င
ှ ့်် စ တန်၏ ဆျားုံ ယုံတမ
် ှုတြ
ုံ ့် ုံ သတ ပြုမလ ကြခလသည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်အတွြ် အလုံပ်မလုံပ်ခတ ခ
ုံ ့် တ် စ တန်ြုံ
့် ပ၊ သမဟုံ
မြျားုံ ြွယက် ြခတ ခ
ုံ ့် တ် စ တန်ြုံ အ မတ်တန္ျားုံ မရှကြခတ ခ
့် ပ၊ သမဟုံ
့် ပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ အမှနတ
် ြယ် ရယူပပီျား ြစ်သည့််
လူတစ်စုံ ြစ်ကြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှု၏ အခရျားပါမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲမှုအလယ်၌သ လူသ ျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျား
ြေရန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

၂။ ဘုရ ားသခင်အ
်ို့ ားုံ ဆင၏
်ို့ ရည်မှန်ားချက်
ို့ မှု၏ အဆငသ
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားအန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ် ြစ်ခသ ငါ၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ် တစ်ရပ်လုံျားတွင ်
အဆငသ
့်် ျားုံ ဆင၊့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြေတ်သျားုံ ခြေတ် ပါဝင်သည်၊ အစအဦျား၏ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၊
(ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားခြေတ်လည်ျား ြစ်ခသ ) ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
ှ ့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏
န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တုံ ြစ်
ုံ ့် ငါ၏အမှုသည် ခြေတ်တစ်ြေစ
ုံ ီ၏
့် ခလသည်။ ဤခြေတ်သျားုံ ခြေတ်တမှ
သဘ ဝန္ှငအ
့်် ညီ အခကြ င်ျားအရ ြွဲ ပ ျား၏၊ သရ
ုံ ့် တွင ် အဆငတ
့်် စ်ြေစ
ုံ ီတင
ုံ ျား် ၌ ဤအမှုသည် လူသ ျား၏
လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် လုံြ်ခလျ ညီခထွရသည်
ှ
၊ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတ် ပ၍
ုံ အတအြျဆခ
ုံ သ ် စ တန်န္င
ှ ့််
ငါဆင်န္သ
ဲ ည့်် စစ်ပဲတ
ွ ွင ် သူအသျားုံ ပြုသည့်် လှညြ
့်် ွြမ
် ျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ဤအမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ငါအမှု
ုံ ယ
် ူရန်၊ ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
့် ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ စ တန်ြုံ အန္င
အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ ထင်ရှ ျားခစရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ လှညြ
့်် ွြမ
် ျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပရန် ြစ်ပပီျား၊

ဤနည်ျားအ ျား ြင ့်် စ တန်၏အုံပ်စျားုံ မှု ခအ ြ်တွင ် ခနထင
ုံ က် ြသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ငါ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ ပသရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏
မြေမရပ်န္င
ုံ ် ခလ ြ်ခအ င် ခကြ ြ်မြ်ြွယ်ခြ င်ျား ြေင်ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပရန် ြစ်၏၊ ယင်ျားထြ်ပ၍
ုံ ပင်
ြန်ဆင်ျားြေသြ်ရတ
ှ ုံ အခန
ြင ့်် ခြ င်ျားမှုန္င
ှ ့်် မခြ င်ျားမကှု ြ ျား ြေွဲ ြေ ျားသ မင်ခစရန်၊ ငါသည်
့်
အရ အ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အုံပ်စျားုံ သူ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ သကြခစရန်၊ စ တန်သည် လူသ ျားတ၏
ုံ ့် ရန်သ၊ူ
အြျငပ
့်် ျြ်ယယ
ုံ င
ွ ျား် ခသ နတ်ဆျားုံ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ ရှငျား် လင်ျားစွ မင်ခစရန် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့််
ခြ င်ျားမှုန္င
ှ ့်် မခြ င်ျားမကှု ြ ျား၊ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် မုံသ ျားကြ ျား၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ညစ်ညမ်ျား ြေင်ျားကြ ျား၊
ကြီျား မတ်ခသ အရ န္ှင ့်် ယုံတည
် ခ
့် သ အရ ကြ ျား ြေ ျားန ျားမြ
ှု ုံ အကြင်ျားမဲ့် ခသြေျ မှု ြင ့်် သကြခစရန်
ြစ်သည်။ သမှ
ုံ ့် သ မသန ျားမလည်ခသ လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ခစသည်မှ
ငါမဟုံတခ
် ကြ င်ျားြုံ လည်ျားခြ င်ျား၊ ြန်ဆင်ျားရင
ှ ် ြစ်ခသ ငါြသ လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်န္င
ုံ ပ် ပီျား
လူတခမွ
ုံ ့် ျို့ခလျ ်ြေစ ျား န္င
ုံ ခ
် သ အရ တြ
ုံ ့် ုံ လူတအခပေါ်
ုံ ့်
အပ်န္င
ှ ျား် န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျားြုံလည်ျားခြ င်ျား၊ ငါအတွ
ြ်
့်
သြ်ခသြေန္င
ုံ လ
် ကြလမ်မ
ုံ ့် အုံပ်စျားုံ သူ ြစ်ြ ၊ စ တန်မြ
ူ
ျား
့် ည်၊ ထုံ ပင်
့် ငါသည် အရ အ ျားလုံျားတ၏
ငါြ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ် ငါြ
ုံ နြ
် ့် ျင်ြေခ
ဲ့် သ သတတဝါမျ ျားထမ
ဲ ှ တစ်ခယ ြ်မျှသ
့် ဆ
ြစ်ခကြ င်ျားြုံ ၎င်ျားတသ
ုံ ့် လ ကြလမ်မ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်ြုံ
့် ည်။ ငါ၏အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေနြေ
အဆငသ
့်် ျားုံ ဆင ့်် ပင
ုံ ျား် ြေ ျားထ ျားပပီျား၊ ငါသည် ဤသလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ရ ြေင်ျားမှ ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါ တြ
ုံ ့် ုံ ငါအတွ
ြ်
့်
သြ်ခသြေန္င
ုံ ခ
် စ ြေင်ျားဟူသည့်် အြျြုျားရလဒ်ြုံ ရရှခစရန်၊ ငါ၏အလုံခတ ်ြုံ
န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ကြခစရန်န္င
ှ ့်် ငါသည် သမမ တရ ျား ြစ်ခကြ င်ျားြုံ သကြခစရန် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားခြေတ်၏အမှု ခန ြ်ြယ
ွ မ
် ှ အ ြစ်မှန”် မှ

သူမည်သည်အ
့် မှုြုံ ပြုသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်အ
ှ ျား် ြေျြ် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှ၊ သူ၏
့် မှု၏ ရည်မန
အမှု၏ အြေျြ်အြေျ သည် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားအခပေါ် သူ၏အလုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား
မရှသည်ြုံ သင်သရမည်။ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား မည်မျှ ပင်ျားထန်သည် ြစ်ခစ၊ ပတ်ဝန်ျားြျင်ြ
မည်မျှဆျားုံ ရွ ျားသည် ြစ်ခစ၊ သူအမှု
့် ၊ုံ ့်
့် ၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျား ခ ပ င်ျားလဲမည်မဟုံတ်သြဲသ
လူသ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ် ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
် ပ။ သူ၏
့် ည်မဟုံတခ
အမှုသည် လူသ ျား၏အဆျားုံ သတ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ ြွင ့်် ပ ြေင်ျား အမှု မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊
ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်၏
် ခရွ ျို့ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား
့် အမှုလည်ျား မဟုံတသ
အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား အမှု မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊ ပပီျားလျှင ် ယင်ျားသည်
့်
လူသ ျားြုံ သူ အမှု ပြုသည့်် အြေျန်အခတ အတွငျား် မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊ သူအမှု
့် ၏ အြေျြ်အြေျ သည်

ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ သူအမှု
့် ၏ အြေျြ်အြေျ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
အစဉ်အပမဲ ြစ်လမ်မ
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား အခ ြေြေ အုံတ် မစ်
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်တ၏
ြစ်သငသ
့်် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ှ ျား် ြေျြ်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား
့် ျားုံ ဆင်၏
့် ရည်မန
ြစ်သည်- ဤသည်မှ စ တန်၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်မှ လူသ ျားြုံ လုံျားဝ ြယ်တင် ြေင်ျားဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ှ ့်် အခရျားပါမှု တစ်ြေုံ
့် ျားုံ ဆင့်် အသီျားသျားီ သည် မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ရည်မှနျား် ြေျြ်န္င
ရှခသ ်လည်ျား၊ အသီျားသျားီ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် ြစ်ပပီျား၊
အသီျားသျားီ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခဆ င်ရွြ်သည့််
မတူြွဲ ပ ျားခသ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်” မှ

လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲြ
့် တည်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခတွျားမျ ျား၊ စတ်ြူျားမျ ျားန္ှင ့်် လှုပ်ရှ ျားမှု
တစ်ြေစ
ုံ ီတင
ုံ ျား် ြုံ ယခန ငါတ
ုံ ဦျား
ှ ည်
့်
့် စွ ပထမ အန္ှစ်ြေျြုပ်ကြမည်။ ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမသ
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် တရ ျားဝင် စတင် ြေင်ျား အထ မည်သည့်အ
် မှုြုံ သူ ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ြစ်သည်ြုံ ငါတုံ ့်
တစ်ြေျြ်ကြည့်က် ြမည် ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မည်သည့်အ
် ခတွျားမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြျားူ မျ ျားြုံ
လူသ ျားြ မသရှသည်ြုံ ငါတုံ ရှ
ုံ ပ် ပီျား ထခ
ုံ နရ မှစြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု
့် ခြွသရှန္င
အစီအစဉ်၏ အဆငြ
့်် ုံ ငါတုံ ရှ
ုံ ြ
် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုြုံ
့် ငျား် လင်ျားန္င
ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ှ ့်် တျားုံ တြ် ြေင်ျား ြစ်စဉ်တြ
ုံ ့် ုံ
့် ည့်် ဆြ်စပ်အခကြ င်ျားအရ ၊ ယင်ျား၏ အရင်ျားအ မစ်န္င
ခစခ
ုံ ပ် ပီျား သူ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုမတ
ှ ဆင ့်် မည်သည့်် ရလဒ်မျ ျားြုံ
့် စစ
့် ပ်စပ် န ျားလည်န္င
သူရရှလုံသည်ဆသ
ုံ ည်ြုံ ငါတုံ ခစ
ုံ ခ
် ပသည်- ယင်ျားမှ သူ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏
့် စစ
့် ပ်စပ် န ျားလည်န္င
့် ခ
အဓြအြေျြ်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။ ဤအရ မျ ျားြုံ န ျားလည်ရန် ငါတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် လူသ ျားတုံ ့်
မရှြေဲသ
့် ည့်် ခဝျားြွ ၊ တည်ပငမ်ပပီျား တတ်ဆတ်ခသ အြေျန်တစ်ြေုံြုံ ပန်သွ ျားရန် လုံအပ်ခပသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ ြျန်ျားဝပ်ရ မှ ထြေဲြေ
ွ ် သူ ရှြေဲသ
့် ျန်တင
့် ည့်် ပထမဆျားုံ အခတွျားမှ
ဤသုံ ြစ်
ှ ခ
် သ လူတစ်ဦျား- စစ်မှန၊် အသြ်ရှငခ
် သ လူသ ျားတစ်ဦျား့် သည်- အသြ်ရင
သူန္င
ှ အ
့်် တူခနထင
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် သူ၏ အပမဲတမ်ျားအခြ ် ြစ်မည့်် သူတစ်ဦျားြုံ ြန်ဆင်ျားရန် ြစ်သည်။
ဤလူသည် သူြ
ုံ ပ် ပီျား သူြ
ှ စ
့်် ြ ျား ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။
့် ုံ န ျားခထ င်န္င
့် ုံ စတ်ြေျယကုံ ြည်ြ သူန္င
ထခန
ုံ ့် ြ်တွင ် ပထမဆျားုံ အကြမ်အ ြစ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခ မမှုနလ
် ့် ြ်တစ်ဆပ
ုံ ်စ ြုံယပူ ပီျား သူ၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် သူစတ်ြျားူ ထ ျားသည့်အ
် တင
ုံ ျား် တြယ့်် ပထမဆျားုံ ခသ သြ်ရလူ
ှ တစ်ခယ ြ်ြုံ

ြန်ဆင်ျားရန် အသျားုံ ပြုြေဲသ
ုံ ့် ြ် ဤအသြ်ရင
ှ ခ
် သ အြန်ဆင်ျားြေြုံ အ ဒဟုံ အမည်တစ်ြေုံ
့် ည်၊ ထခန
ခပျားလုံြသ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤအသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား အသြ်ရှြူခသ လူြုံ ရရှြေဲပ့် ပီျားသည်နင ့််
တစ်ပပြုင်နြ်၊ သူမည်သုံ ြေ
့် သနည်ျား။ ပထမဆျားုံ အကြမ်၊ ြေျစ်ြေင်ရသူတစ်ဦျား၊
့် စ ျားြေဲရ
အခြ ်တစ်ဦျားရှ ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ဝမ်ျားခ မ ြ်မြ
ှု ုံ သူြေစ ျားြေဲရ
့် သည်။ ြြေင်တစ်ဦျား ြစ်ရ ြေင်ျား၏
တ ဝန်ဝတတရ ျားန္ှင ့်် ယင်ျားန္ှငအ
့်် တူပါလ ခသ ပူပန်မှုြုံလည်ျား သူ ြေစ ျားြေဲရ
ှ ပ် ပီျား
့် သည်။ အသြ်ရင
အသြ်ရြူှ သွငျား် ခသ ဤလူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခပျ ်ရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဝမ်ျားခ မ ြ်မှုြုံ ယူခဆ င်
ခပျားြေဲသ
့် ည်။ သူသည် ပထမဆျားုံ အကြမ် စတ်သြ်သ မှု ြေစ ျားြေဲရ
့် သည်။ ဤသည်မှ သူ၏အခတွျားမျ ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငပ
့်် င် မပပီျားခ မ ြ်ခစြေဲဘ
် ုံင ် လြ်မျ ျား ြင ့််
့် ၊ဲ သူ၏ြုံယပ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ပထမဦျားဆျားုံ အကြမ် ပြုလုံပ်ြေြ
ဲ့် ူျားခသ အရ ြစ်သည်။ ဤသြ်ရအမျ
ှ
ြုျားအစ ျားရှငသ
် န်ပပီျား အသြ်ရြူှ သည့်် လူတစ်ဦျား- အခသွျားအသ ျားန္ှင ့်် ြန်တီျားထ ျားပပီျား ြေန္ဓ န္ှင ့်် ပုံသဏ္ဌ န်ရပပီ
ှ ျား
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် စြ ျားခ ပ န္င
ုံ သ
် ည့်လ
် ူတစ်ဦျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့၌ ရပ်ခသ အြေါတွင၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူယြေင်ြ တစ်ြေါမျှ မြေစ ျားြေဲရ
့် ြူျားသည့်် ဝမ်ျားခ မ ြ်မှုမျြုျားြုံ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားြေဲရ
့် သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏တ ဝန်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေစ ျားြေဲရ
ှ
သူြ
့် ပပီျား ဤသြ်ရသည်
့် ုံ ကြင်န သန ျားမှုြုံ
ြေစ ျားခစြေဲသ
ုံ ျား် ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ
့် ည် သ မြ၊ သူ၏ခသျားငယ်ခသ လှုပ်ရှ ျားမှုတင
ခန္ွျားခထွျားခစြ တထ
ုံ ့် ြေဲသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့၌ ရပ်ခသ အြေါတွင၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည်။ ဤသြ်ရသည်
လူမျ ျားြုံ သ ၍ရရှြုံ သူ
့် ည်မှ ပထမဆျားုံ အကြမ် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်
့် အခတွျား ရှြေဲသ
ပထမဆျားုံ ရှြေဲသ
့်် တူ စတင်ြေသ
ဲ့် ည့်် ြစ်ရပ်တသီတတန်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်
့် ည့်် အခတွျားန္ှငအ
အတွြ်၊ ဤအ ြစ်အပျြ်မျ ျား အ ျားလုံျားသည် ပထမဆျားုံ အကြမ် ြစ်ခပေါ် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
်
ဤပထမဆျားုံ ြစ်ရပ်မျ ျား၌ ထအ
ုံ ြေျန်ြ- ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျား၊ တ ဝန်ဝတတရ ျား၊ ပူပန်မမ
ှု ျ ျား စသ ြင-့််
သူမည်သည့်အ
် ရ ြုံ ြေစ ျားြေဲရ
ြ် ယင်ျားြုံ ခဝမျှြေစ ျားရန် မည်သမ
ူ ျှ မရှြေဲခ
့် သည် ြစ်ခစ၊ သူအတွ
့် ြေျ။
့်
ထအ
ုံ ြေြ
ုံ အ
် တနမ
် ့် စ
ှ ၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူယြေင်ြ တစ်ြေါမျှ မြေစ ျားြေဲြ
့် ူျားခသ အထီျားြျန် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အမှနတ
် ြယ် ြေစ ျားြေဲရ
့် သည်။ လူသ ျားသည် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ပူပန်မ၊ှု
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားအတွြ် သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်တြ
ုံ ့် ုံ လြ်မြေန္င
ုံ ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
န ျားလည်သခဘ မခပါြ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ သူြေစ ျားြေဲရ
ုံ ့်
င ့်် သူ၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားတင
ွ ် ဝမ်ျားနည်ျားမှုန္င
ှ ့််
့် သည်၊ ထခကြ
န ြျင်မြ
ှု ုံ သူ ြေစ ျားရဆဲ ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားအတွြ် ဤအရ မျ ျားြုံ
လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားသည် ယင်ျားြုံ သတမ ပြုမသြဲသ
့် ုံ န့် ျားမလည်ြေခ
ဲ့် ြေျ။
ခပျ ်ရင် ြေင်ျားမှလွဲ၍၊ လူသ ျားြ သူထ
ဲ့် သ ဝမ်ျားခ မ ြ်မန္
ှု င
ှ ့်် န္ှစ်သမ်မ
ှု သည်
ုံ ့်
့် တ
့် ယူခဆ င်ြေခ
ထအ
ုံ ရ မျ ျားန္ှငအ
့်် တူ သူ၏ပထမဆျားုံ ခသ ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အထီျားြျန် ြေင်ျား ြေစ ျားြေျြ်တြ
ုံ ့် ုံ

အလျင်အ မန် ယူခဆ င်ြေခ
ဲ့် လသည်။ ဤသည်တမှ
ုံ ့် ထအ
ုံ ြေျန်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခတွျားမျ ျားန္ှင ့််
ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲစ
့် ဉ်တွင၊် သူ၏
န္ှလုံျားသ ျားထတ
ဲ ွင ် ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျားမှ ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျား၊ ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျားမှ န ြျင် ြေင်ျားဆီသုံ ့်
ခရ ြ်ရသွ
ှ ျားြေဲပ့် ပီျား၊ ဤြေစ ျားြေျြ်မျ ျားသည် စျားုံ ရမ်ခသ ြမျ ျားန္ှင ့်် ခရ ခထွျား သွ ျားြေဲသ
့် ည်။
သူလုံပ်ခဆ င်လုံြေသ
ဲ့် မျှအ ျားလုံျားမှ ဤလူ၊ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူစ့် တ်န္လ
ှ ုံျားထဲတင
ွ ် မည်သည့်အ
် ရ
ရှသည်ြုံ မန် မန်ဆန်ဆန် သခစြန္ှ
ုံ ့် င ့်် သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ အခဆ တလျင် န ျားလည်ခစရန်
ြစ်သည်။ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏ခန ြ်လုံြ်မျ ျား ြစ်လ န္င
ုံ က် ြမည် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏
အခတွျားမျ ျားြုံ မျှခဝြေစ ျားြ ၊ သူ၏အလုံန္င
ှ ့်် ြုံြည
် န္
ီ င
ုံ ခ
် ပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်စြ ျားခ ပ သည်ြုံ န ျားခထ င်ရုံ မျှန ျားခထ င်ပပီျား အ ခစျားမခနဆဲ ြစ်ခတ မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏အမှုတွင ် မည်သုံ ပူ
် တ ခ
့် ြေျ၊
့် ျားခပါင်ျားရမည်ြုံ မသ ြစ်မည် မဟုံတခ
အခရျားအကြီျားဆျားုံ မှ ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ စတ်မဝင်စ ျားခသ လူမျ ျား
ြစ်မည် မဟုံတခ
် တ ခ
ဲ့် သ ဤပထမဆျားုံ အရ မျ ျားသည်
့် ြေျ။ ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
အလွနအ
် ဓပပ ယ်ရပပီ
ှ ျား သူ၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်အတွြန္
် င
ှ ့်် ယခနလူ
့် သ ျားမျ ျားအတွြ် ကြီျားမ ျားခသ
တန်ြုံျားြုံ စွဲြုံငထ
် ျားခပသည်။
အရ ြေပ်သမ်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားပပီျားခန ြ်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အန ျားမယူြေခ
ဲ့် ပ။
သူသည် သူ၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန်န္င
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်တထဲ
ုံ ့် မှ သူအလွနြေ
် ျစ်ခသ လူတြ
ုံ ့် ုံ
ရယူရန် စတ်လှုပ်ရှ ျားပပီျား စတ်အ ျားထြ်သန်ြေခ
ဲ့် ပသည်။
…………
...ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆင
ုံ သ
် ည့်၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူ၏
ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဤ ြစ်ရပ်ြုံ အ ြေ ျားမည်သည့်် အရ မဆထ
ုံ ြ် သ ၍ အခရျားကြီျားသြဲသ
့် ုံ ့်
ယူဆသည်။ သူသည် ဤအရ တြ
ုံ ့် ုံ သူ၏စတ်န္င
ှ ့်် န္ှငသ
့်် ၊ သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငသ
့်် ၊ ပပီျားလျှင ်
သ မန်ြ လျှြ ြစ်ခသ သခဘ ထ ျား ြငသ
့််
ခသြေျ ခပါြ် မလုံပ်ခဆ င်ခပ- သူသည်
ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ အစီအစဉ်တစ်ြေ၊ုံ ပန်ျားတင
ုံ တ
် စ်ြေ၊ုံ စန္ှုနျား် မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏အလုံတုံ ြင
့် ့်် လုံပ်ခဆ င်သည်။
လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ြယ်တင်ရန် ြစ်ခသ ဤအမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားန္ှစ်ဦျားစလုံျားတအတွ
ုံ ့်
ြ်
ကြီျားမ ျားခသ အခရျားပါမှုြုံ ြုံငစ
် ဲထ
ွ
ျားသည်မှ သသ ရှငျား် လင်ျားခပသည်။ အမှု မည်မျှ
ြေြ်ြေဲသည် ြစ်ခစ၊ အတ ျားအဆီျားမျ ျား မည်မျှကြီျားမ ျားသည် ြစ်ခစ၊ လူသ ျားမျ ျားြ မည်မျှ
အ ျားနည်ျားကြသည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ပုံနြ
် န် ြေင်ျားြ မည်မျှ နြ်ရှုင်ျားသည် ြစ်ခစ၊

ဤအရ ထဲြ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် မြေြ်ြေခ
ဲ ြေျ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏
ပင်ပန်ျားတကြီျားလုံပ်ရခသ အ ျားထတ
ုံ ်မှုြုံ အသျားုံ ြေျရင်ျားန္ှင ့်် သူြုံယတ
် ုံင ် ခဆ င်ရွြ်လုံခသ အမှုြုံ
စီမြေနြေ
် ့် ရ
ွဲ င်ျား မမဘ သ အလုံပ်ရှုပ်ပမဲရှုပ်ခနခလသည်။ သူသည် အရ ရ တင
ုံ ျား် ြလ
ုံ ည်ျား စီစဉ်ခနပပီျား၊
သူအမှု ပြုမည့်် လူမျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် သူ ပပီျားစီျားလုံသည့်် အမှုအ ျားလုံျားအခပေါ် သူ၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ
ြျငသ
့်် ျားုံ ခနသည်- ဤအရ ထဲြ မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ျှ ယြေင်ြ မလုံပ်ြေြ
ဲ့် ူျားခြေျ။ ဤသည်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ဤအဓြ စီမြန်ျားအတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ဤနည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုပပီျား၊ ကြီျားမ ျားခသ အြုံျားအြေြုံ ခပျားြေဲသ
့် ည့််
ပထမဆျားုံ အကြမ် ြစ်သည်။ ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ခဆ င်ရွြ်ခနစဉ်တွင၊် သူသည် ထမ်ြေျန်ထ ျား ြေင်ျား
မရှဘဲ သူ၏ အပင်ပန်ျားြေ ကြြုျားစ ျားအ ျားထုံတ်မှု၊ သူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျား၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ြေျားုံ ၊ ပပီျားလျှင ် သူစ့် တ်သခဘ ထ ျား၏ ရှု ခထ ငတ
့်် င
ုံ ျား် ြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ နည်ျားနည်ျားြေျင်ျား
ခြ ် ပခနပပီျား ထုံတ် ပန် ခပျားခနခပသည်။ သူသည် ယြေင်ြ တစ်ကြမ်တစ်ြေါမျှ မလုံပ်ြူျားသည့်အ
် တင
ုံ ျား်
ဤအရ မျ ျားြုံ ထုံတ် ပန်ြ ခြ ် ပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
စီမရန်န္င
ှ ့်် ြယ်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထ ျားခသ လူမျ ျားမှလွဲ၍ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ရင်ျားန္ျားီှ သည့်ဆ
် ြ်ဆခရျားရှခသ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အလွနန
် ျားီ ြပ်ခသ မည်သည့်ြ
် န်ဆင်ျားြေမျှ လုံျားဝ
မရှြေဲြ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် သူစီမလုံပပီျား ြယ်တင်လုံခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
့် ူျားခပ။ သူ၏ စတ်န္လ
အခရျားကြီျားဆျားုံ ြစ်၏။ သူသည် ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ြေ ျားအရ အ ျားလုံျားထြ် တန်ြုံျား ထ ျားသည်။
သူသည် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် ကြီျားမ ျားခသ အြုံျားအြေ တစ်ြေြ
ုံ ုံ ခပျားဆပ်ြေပဲ့် ပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် သူြ
့် ုံ အဆြ်မ ပတ်
န ြျင်ခစြ မန ြေကြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သူ လုံျားဝ လြ်မခလျှ သ
့် ၊ုံ ့် ညည်ျားညြူ ြေင်ျား၊
့် ြဲသ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခန င်တရ ြေင်ျား မရှဘဲ၊ သူ၏အမှု ြင ့်် မခမ န္င
ုံ မ
် ပန်ျားန္င
ုံ ် ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။
ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏ခြေေါ် ြေင်ျားဆီသုံ အခန္ှ
ျားန္ှငအ
့်် မန် န္ျားုံ ထကြလမ်မ
့် ည်
့်
ြစ်ပပီျား သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် တထ
ုံ ့် ြေင်ျား ြေရကြလမ်မ
့် ည်၊ သူသည် ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား၏
အရှင ် ြစ်သည်ြုံ သတ ပြုမြ သူထ
့် ည်ြုံ သူ သခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။
့် ပါျားသုံ ့် ပန်လ ကြလမ်မ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၃)” မှ

ဘုံရ ျားသြေင် မည်သည့်အ
် ရ ပြုသည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ ပြုသည့်် နည်ျားလမ်ျားြုံ ပဓ နမထ ျားဘဲ၊
အြုံျားအြေြုံ ပဓ နမထ ျားဘဲ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ ပဓ နမထ ျားဘ၊ဲ သူ၏
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ မခ ပ င်ျားလဲခပ။ သူ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူသ ျားထဲသုံ ့်

ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား အ ပင်၊ လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံတြ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင ့်် ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ လူသ ျားအ ျား န ျားလည်ခစရင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရြုံ သခဘ ခပါြ်ခစရင်ျား၊
ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ျားြုံ လူသ ျားအ ျား န ြေခစရင်ျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့််
လူသ ျားအ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် မခြ င်ျားမခ
ှု ရှ င်ကြဉ် ြေင်ျားအ ျား ရရှြေွငခ
့်် ပျားရင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ပြုသခဘ ခဆ င်သည်ဟုံ သူယုံကြည်ခသ အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ
သူ၏ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ လူသ ျားထဲ၌ အမှု ပြုရန် ြစ်သည်- ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင် ပြုသမျှအ ျားလုံျားထြ
ဲ သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်၏ ြဏ္ဍတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ အ ြေ ျားခသ ြဏ္ဍမှ
စ တန်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုတွင ် အ ြည့်ြေ
် န္ှင ့်် အသျားုံ ခတ ်ြေ ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် လူသ ျားသည်
စ တန်ထ မကြ ြေဏခပျားအပ်ြေရ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတအ
ုံ ့် ျား စ တန်၏
စစ
ုံ မ်ျားခန္ှ ငယ
့်် ြ
ှ မ
် မ
ှု ျ ျားြုံ မင်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရန်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်မှု၊ အြျည်ျားတန်မှုန္င
ှ ့််
စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ်ခြ င်ျားမှုတြ
ုံ ့် ုံ တြ
ုံ ြေ
် ုံြ်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရန် ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်၊
ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ့် ျား စ တန်ြုံ မုံနျား် တီျားခစပပီျား အပျြ်သခဘ ခဆ င်ခသ အရ ြုံ သရှြ
့် ့်် လူတအ
အသအမှတ် ပြုခစခလသည်။ ဤနည်ျားစနစ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသန္ှင ့်် န ြေမှု၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယကုံ ြည် ြေင်ျားန္ှင ့်် သူြ
့် ုံ
ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားတခကြ
ုံ ့်
င့်် စ တန်၏ တုံြြေ
် ြ
ုံ မ
် မ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် စွပ်စဲမ
ွ မ
ှု ျ ျားအခပေါ် ခအ င် မင်သည်အထ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား စ တန်၏ ထန်ျားြေျြုပ်မန္
ှု င
ှ ့်် စွပ်စဲမ
ွ မ
ှု ျ ျား၊ ဝင်ခရ ြ်ခန္ှ ငယ
့်် ြ
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် တြ
ုံ ြေ
် ြ
ုံ ်မှုတမှ
ုံ ့်
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် တ ြည်ျား ြည်ျား လွတခ
် မ ြ်ခစြေွငခ
့်် ပျားခလသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ ၎င်ျားတုံသည်
စ တန်၏
့်
အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်မှ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ြယ်ဆယ် ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်သည်။ လူတ၏
ြယ်ဆယ်ြေရ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ စ တန်သည် ရှု ျားနမ်ပ့် ပီျား ြစ်သည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံသည်၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏ ပါျားစပ်ထြ
ဲ အစ မဟုံတခ
် တ -့် စ တန်သည် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား မျြုြေျရမည်အ
့် စ ျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
စွနလ
် ့် တ်ပပီျား ြစ်သည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားမှ
ခ ြ င်မ
ုံ ့်
ယုံကြည် ြေင်ျား၊ န ြေ ြေင်ျားန္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
့် တ်ကြခသ ခကြ င၊့်် ၎င်ျားတသည်
ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားရှကြခသ ခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်န္င
ှ ့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
အဆြ် ပတ်ကြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ အရှြ်ရခစသည်၊ စ တန်အ ျား
သူရဲခဘ ခကြ င်ခစပပီျား စ တန်ြုံ လုံျားဝ အန္င
ုံ ယ
် ူကြခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြရ
် တွင ်
၎င်ျားတ၏ြေ
ုံ ့် ယူြေျြ်၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ
ရှု ျားနမ်ခ
ုံ ့် ုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား လြ်ခလျှ ခ
ုံ ့်
လူမျ ျားသ
့် စပပီျား စ တန်အ ျား ၎င်ျားတြ
့် စသည်။ ဤသခသ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ရယူ ြေင်ျားြုံ အမှနတ
် ြယ်ြေရကြပပီျား ြစ်ြ လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အဆျားုံ စွနခ
် သ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မှ ဤအရ ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၂)” မှ

ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်- ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ မသခသ ၊
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ြစ် ြေင်ျားြုံ မသခသ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သြ
ုံ ့် ုံျားြွယရ
် မည်ြုံ မသခသ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျြုျားန္နွ ြေရန် အဘယ်ခကြ င ့်် လုံအပ်သည်ြုံ မသခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စ တန်လြ်သုံ လ
့်် ပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်
့် ဲအပ်ပပီျား စ တန်အ ျား သူြ
့် ုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစြေွငခ
လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ြုံျားြွယပ် ပီျား စ တန်ြုံ ငင်ျားပယ်သည်အထ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့်် လူသ ျားြုံ စ တန်လြ်မှ ပန်ယူခလသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဒဏ္ဍ ရီ ပုံ ပင်ဆန်သြဲသ
့် ုံ ထင်
ရပပီျား၊ စတ်ရှုပ်ြွယ် ြစ်ပုံရခလသည်။
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စကြဝဠ န္ှင ့်် အ ြ သထဲတွင ် အ ြစ်အပျြ်ခပါင်ျား မည်မျှ ြစ်ပွ ျားပပီျား ြစ်သည်ြုံ
သရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် လွနြေ
် သ
ဲ့် ည့်် န္ှစ်ခထ င်ြေျီအြေျြုျို့အတွငျား် လူသ ျားထ မည်မျှ ြစ်ပျြ်ပပီျား ြစ်သည်ြုံ
အရပ်အမမြ် မသခလခသ ခကြ င၊့်် လူတြ
ုံ ့် ဤအရ ြုံ ဒဏ္ဍ ရီ ပုံ ပင်တစ်ပဒ
ုံ ြ
် သ
ဲ့် ုံ ့်
ထင်ကြခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် ယင်ျားမှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ရုံပ်ဝတထြု ခလ ြြုံ
ခြျ ်လွန၍
် တည်ရခသ
ှ
်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခသမျြုျား ြစ်သည့်် မျြ်လုံျားမျ ျားြ မ မင်ခအ င်
တ ျားဆျားီ ထ ျားသည့်် သ ၍ အအ
့် ျားသငြ
့်် ွယ၊် သ ၍ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြွယ် ြစ်ခစခသ ြမဘ ခလ ြြုံ
န ျားမလည်န္င
ုံ က် ြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား၏
အခရျားပါမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏ အခရျားပါမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သန ျားလည်မှု မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မည်သုံ ြစ်
့် ခစြေျင်သည်ြုံ န ျားမလည်ခသ ခကြ င၊့််
ယင်ျားမှ လူသ ျားြုံ န့် ျားမလည်န္င
ုံ စ
် ရ ဟုံ ထင်ရခပသည်။ ယင်ျားသည် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတုံ ့် ြစ်ြေကဲ့် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
စ တန်အ ျား ြင ့်် လုံျားဝ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြုံ ့် ြစ်သခလ ။ မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု
ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြယ
ွ ်ပပီျား သူြ
ုံ ုံ ရရှရန် ြစ်သည်။
့် ုံ ြျြုျားန္နွ ြေသည့်် လူတစ်စြ
ဤလူတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားြေရပပီျားခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ
၎င်ျားတ၏ြြေင်
ုံ ့်
ဟုံ မ မင်ခတ ခ
ပြုမကြပပီျား ၎င်ျားြုံ
့် ပ။ စ တန်၏ ရွ ရှ ြွယ် မျြ်န္ ှ ြုံ ၎င်ျားတုံ သတ
့်
ငင်ျားပယ်ကြြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ြေရန်
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့သုံ လ
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် ရ ြ အြျည်ျားတန်သည် ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့််
့် ကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်

ယင်ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် မည်သုံ ဆန
် ့် ျင်သည် ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သရှလ ကြပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ြ
ကြီျား မတ်မန္
ှု င
ှ ့်် စ တန်၏ ဆျားုံ ယုံတမ
် ှုတြ
ုံ ့် ုံ သတ ပြုမလ ကြခလသည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်အတွြ် အလုံပ်မလုံပ်ခတ ခ
ုံ ့် တ် စ တန်ြုံ
့် ပ၊ သမဟုံ
မြျားုံ ြွယက် ြခတ ခ
ုံ ့် တ် စ တန်ြုံ အ မတ်တန္ျားုံ မရှကြခတ ခ
့် ပ၊ သမဟုံ
့် ပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ အမှနတ
် ြယ် ရယူပပီျား ြစ်သည့််
လူတစ်စုံ ြစ်ကြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှု၏ အခရျားပါမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲမှုအလယ်၌သ လူသ ျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျား
ြေရန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် ထ ျားရှြေဲြ
့်
ထအ
ုံ ြေျန်ြတည်ျားြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဦျားခဆ င်ပပီျား ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ် သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ြေပဲ့် ပီျား
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် အ ြစ် အခစြေြေဲသ
့် ည်။ အဆျားုံ တွင ် သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပုံြ်ရဦျားမည်၊ လူသ ျားမျ ျားြုံ လုံျားဝ ြယ်တင်ရဦျားမည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မူလ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်သုံ ့် ပန် ြစ်ခစရဦျားမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အစအဦျားြတည်ျားြ
သူပါဝင်လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်သည့်် အမှု- လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ၎င်ျား၏မူရင်ျား ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
ရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်သုံ ့် ပန် ြစ်ခစ ြေင်ျား- ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ြုံ
တည်ခထ င်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား လူသ ျားမျ ျား၏ မူလရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်ြုံ နင်္ုံအတုံငျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
့် ည်၊
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်န္င
ှ ့်် ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျား အလယ်တင
ွ ် သူ၏
ဩဇ အ ဏ ြုံ နင်္ုံအတုံငျား် ပန် ြစ်ခစမည် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျားခန ြ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျား စတ်န္လ
ှ ုံျားအ ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျား တ ဝန်ရသည့်
ှ
် အလုံပ်တ ဝန်ြုံလည်ျား ဆျားုံ ရှု ျားြေဲပ့် ပီျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မန ြေခသ ရန်သတ
ူ စ်ဦျား ြစ်လ ြေဲသ
ုံ ့် ြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏
့် ည်။ ထခန
အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် အသြ်ရင
ှ ြေ
် ပဲ့် ပီျား စ တန်၏အမနမ
် ့် ျ ျားြုံ လုံြန
် ြေဲသ
ုံ ့်
င ့််
့် ည်။ ထခကြ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျား ကြ ျားတင
ွ ် အလုံပ်လုံပ်ရန် နည်ျားလမ်ျား မရှြေဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ြဲသ
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခကြ ြ်ရွ ျို့တတ်ခသ ကြည်ညြုမှုြုံ သ ၍ပင် မရရှန္င
ုံ ် ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ လူသ ျားမျ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ြေြေဲရ
့်် သ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျားုံ ြွယ်သငခ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ခြျ ြေင
ုံ ျား် ြေဲက့် ြြ ယင်ျားအစ ျား စ တန်ြုံ ြုံျားြွယြေ
် ကဲ့် ြသည်။

စ တန်သည် ၎င်ျားတုံ စ
ှ ုံျားမျ ျားထတ
ဲ ွင ် အသည်ျားခကြ ် ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ သုံ ြစ်
့် တ်န္လ
့် ရ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားတွင ် သူ၏ရပ်တည်မှုြုံ ဆျားုံ ရှု ျားြေဲရ
ွ ်အ ျား
့် ၏၊ ယင်ျားမှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ခန ြ်ြယ
ွ ်ြ အဓပပ ယ်ြုံ ဆျားုံ ရှု ျားြေဲသ
ုံ ခပမည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့် ည်ဟုံ ဆရ
သူြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ခန ြ်ြွယ်ြ အဓပပ ယ်ြုံ ပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
မူလရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်ြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစရမည် ြစ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားမှ ြယ်ရှ ျားပစ်ရမည် ြစ်သည်။ စ တန်ထမှ
လူသ ျားမျ ျားြုံ ပန်လည်ရယူရန်၊ သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ ပစ်မှ ြယ်တင်ရမည်။ ဤနည်ျားလမ်ျား ြငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မူလရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ ြုံ တ ြည်ျား ြည်ျား နင်္ုံအတုံငျား်
ပန် ြစ်ခစန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ြုံ နင်္ုံအတုံငျား် ပန် ြစ်ခစန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသ ျားမျ ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သ ၍ ခြ င်ျားစွ ဝတ် ပြုြျားုံ ြွယြေ
် င
ွ ခ
့်် ပျားရန်န္င
ှ ့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ်
ပမ
ုံ ခ
ုံ ြ င်ျားမွနစ
် ွ ရှငသ
် န်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရန် ငင်ျားဆန်ခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ အဆျားုံ စန
ွ ် ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား
ခဆ င်ရွြ်လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲခ
့် သ ခကြ င၊့်် သူသည်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူအ
် စမည် ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ မူလ လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ ြုံ
့် ျား ြုံျားြွယခ
နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစလုံခသ ခကြ င၊့်် ယင်ျားြုံ လုံျားဝ နင်္ုံအတင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစမည် ြစ်ပပီျား မည်သည့််
မစင်ကြယ်မှုမျှ ရှခစမည် မဟုံတခ
် ပ။ သူ၏ ဩဇ အ ဏ ြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ
လူသ ျားမျ ျားအ ျား သူြ
ွ ်ခစြ ြျြုျားန္နွ ြေခစ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ုံ ြုံျားြယ
လူသ ျားမျ ျားြုံ သူခကြ
င ့်် အသြ်ရှငခ
် စလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား သူ၏ဩဇ အ ဏ ၏ အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့််
့်
သူ၏ရန်သမ
ူ ျ ျားြုံ ပျြ်စီျားခစလမ်မ
ုံ ုံသည်။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မည်သထ
ူ ြမျှ
့် ည်ဟုံ ဆလ
ြေုံြေမှုမရှခစဘဲ သူန္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် အရ ရ တုံငျား် ြုံ လူသ ျားမျ ျားအလယ်တွင ် ြစ်ခပေါ်ခစပမဲ
ြစ်ခပေါ်ခစလမ်မ
ုံ ုံသည်။ သူတည်ခထ င်လုံခသ န္င
ုံ င
် ခတ ်သည် သူ၏ြုံယပ
် င
ုံ ် န္င
ုံ င
် ခတ ်
့် ည်ဟုံ ဆလ
ြစ်သည်။ သူအလုံရခသ
ှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် သူြ
် ည့်သ
် ၊ူ သူြ
့် ုံ ြုံျားြွယမ
့် ုံ လုံျားဝ
ြျြုျားန္ွန ြေမည့်သ
် န္
ူ င
ှ ့်် သူ၏ဘုံနျား် အသခရြုံ ထင်ရှ ျားခစမည့်သ
် ူ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ မြယ်တင်ပါြ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူြန်ဆင်ျား ြေင်ျား
ခန ြ်ြယ
ွ ်ြ အဓပပ ယ်သည် ခပျ ြ်ဆျားုံ လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားမျ ျားအလယ်တွင ်
ခန ြ်ထပ် ဩဇ အ ဏ ရှခတ မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်သည် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ်
့် ည် မဟုံတသ
တည်ရန္
ှ င
ုံ ခ
် တ မ
် ပ။ သူြ
ူ ျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် မြျြ်ဆျားီ ပါြ၊ သူသည်
့် ည် မဟုံတခ
့် ုံ မန ြေခသ ရန်သမ
မမ၏စုံလင်ခသ ဘုံနျား် အသခရြုံ ရရှန္င
ုံ လ
် မ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ်
့် ည် မဟုံတသ
သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ြုံလည်ျား တည်ခထ င်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ ဤသည်တမှ
ုံ ့် သူ၏အမှု စလ
ုံ င် ြေင်ျားန္ှင-့််
့် ည် မဟုံတခ

လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အလယ်ရှ သူြ
ှ ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား
့် ုံ မန ြေသည့်် သူမျ ျားြုံ လုံျားဝြျြ်ဆျားီ ရန်န္င
ြေရပပီျားသမ
ူ ျ ျားြုံ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားြုံ ့် ြစ်သည်- သူ၏ ကြီျားမ ျားသည့််
့်
ခအ င် မင် ြေင်ျား အမှတ်လြခဏ မျ ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့် မူလ
့် ည်။ လူသ ျားမျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်အတင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစပပီျားသည့်အ
် ြေျန်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ျားတုံသည်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သြ်ဆင
ုံ ရ
်
့်
တ ဝန်မျ ျားြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ြေ
် ျန်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် မှနြ
် န်ခသ ခနရ မျ ျားြုံ ထန်ျားသမ်ျားပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ြျြုျားန္နွ ြေသည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
့် ုံ
ြုံျားြယ
ွ ်သည့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ လူတစ်စုံြုံ ရရှပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ
သူြ
် သ န္င
ုံ င
် ခတ ်တစ်ြေုံြုံလည်ျား တည်ခထ င်ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်
့် ုံ ြုံျားြွယခ
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် ထ ဝရ ခအ င် မင် ြေင်ျားြုံ ရရှလမ်မ
် ့် ျင်သူ အ ျားလုံျားသည်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူြ
့် ုံဆနြ
ထ ဝရြ လပတ်လုံျား ပျြ်စီျားကြလမ်မ
ွ ်အ ျား ြန်ဆင်ျားရ တွင ် သူ၏
့် ည်။ ဤအရ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
မူလရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ နင်္ုံအတင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် အရ ြေပ်သမ်ျားအ ျား
ြန်ဆင်ျားရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ နင်္ုံအတုံငျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ်
အရ ြေပ်သမ်ျားအလယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ရန်သမ
ူ ျ ျားအလယ်တင
ွ ် သူ၏ဩဇ အ ဏ ြလ
ုံ ည်ျား နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား်
ပန် ြစ်ခစလမ်မ
ုံ ့် သူ၏ လုံျားဝဥဿုံ ခအ င် မင် ြေင်ျား သခြဂတမျ ျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်တမှ
့် ည်။
ထအ
ုံ ြေျန်မစ
ှ ၍ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
့် ခရ ြ်လမ်မ
လမ်ျားခကြ င်ျားမန
ှ ခ
် ပေါ်တင
ွ ် ရှသည့်် အသြ်တ တစ်ြေုံ စတင်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်လည်ျား ထ ဝရ
ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ လူ
် င
ှ အ
့်် တူ ဝင်ခရ ြ်လမ်မ
် င
ုံ န္
် င
ှ ့််
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူြုံယတ
့် သ ျားမျြုျားန္ွယန္
လူသ ျားမျ ျား အတူတြွမျှခဝသည့်် ထ ဝရအသြ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ စတင်လမ်မ
့် ည်။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ
ညစ်ညမ်ျားမှုန္င
ှ ့်် မန ြေ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ခပျ ြ်ြွယပ် ပီျား ြစ်လမ်မ
့် ၊ုံ ့် ငခ
ုံ ကြျား မည်တမ်ျား ြေင်ျား
့် ည် ြစ်သြဲသ
အ ျားလုံျားသည် ြွယခ
် ပျ ြ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်၊ ပပီျားလျှင ် ဤြမဘ ခလ ြထဲြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်သည့်် အရ ရ တုံငျား် သည် တည်ရလ
ှ မ်မ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ သူ
့် ည် မဟုံတခ
့်
ခဆ င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည့်် လူမျ ျားသ ြျန်ရလ
ှ မ်မ
ှ မ်မ
့် ည်။ သူ၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားသ ြျန်ရလ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ အတူ
တြွ
့်
ဝင်ခရ ြ်ကြလမ်မ
့် ည်” မှ

အမှု၏ အဆင်သ
ြ်လ သည့်အ
် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေသူမျ ျား
့် ျားုံ ဆင့်် အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
့်
့်
အုံပ်စ၊ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သသူမျ ျား အုံပ်စုံတစ်စြ
ုံ ုံ ပြုလုံပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤလူအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သလမ်မ
ုံ က် ြခပလမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်

လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသစတ်တုံ ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု၏
့်
့် င
အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ အ ျားလုံျား သကြလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အဆျားုံ တွင ် ပပီျားခ မ ြ်မည့်် အမှု ြစ်ပပီျား၊
ဤလူတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှု၏ ပခ
ုံ ြ ်ြေျြ် ြစ်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် စ တန်၏
အဆျားုံ စန
ွ ် ရှု ျားနမ်မ
ှု ြုံ အ
့် အ
့် ျားအခြ င်ျားဆျားုံ ခသ သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်” မှ

သူ၏ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် အမှုြုံ လြ်ရအြေျ
ှ
န်အထ ခဆ င်ရွြ်ပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တင
ွ ၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ ခဆ င်ရွြ်ြေျြ် မျ ျားစွ ြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်၊ ယင်ျား၏ အဓြ
ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူြန္ှ
ုံ ့် င ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားထ ြယ်တင် ြေင်ျား ခဆ င်ကြဉ်ျားြုံ ့်
ြစ်ခလပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ အရ ရ တင
ုံ ျား် ၊ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ အရ ရ တုံငျား် ၊
ပင်လယ်မျ ျားထဲြ အရ ရ တင
ုံ ျား် န္ှင ့်် ခ မကြီျားခပေါ် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားထြ
ဲ ခန ြ်ဆျားုံ
အရ ဝတထြုတုံငျား် အ ျား သူ၏ အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ ခတွျို့ မင်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားြန္ှ
ုံ ့် င ့်် သူ၏ ခဆ င်ရွြ်ြေျြ်မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ
မျြ် မင်ခတွျို့ ြေွငခ
့်် ပျားြုံ ဤအြေွ
ငအ
့်် ခရျားြုံ အသျားုံ ပြုခလသည်။ သူသည် သူ၏
့်
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ လူသ ျားမျ ျားထ ထုံတခ
် ြ ် ပြုံန္ှ့် င ့်် သူြ
ုံ က် ြခစြ စ တန်ြုံ
့် ုံ ြေျီျားမွမ်ျားန္င
အန္င
ုံ ယ
် ူရ တွင ် သူ၏ ဉ ဏ်ပည ြုံ ြေျီျားခ မြှ ြ်န္င
ုံ က် ြခစြုံ သူ
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားြ ခပျားသည့််
့် ၏ စ တန်ြုံ အန္င
အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ သူ မလတ်တမ်ျား အသျားုံ ြေျခနသည်။ ြမဘ ခ မခပေါ်၊ ခြ င်ျားြင်ဘန္
ုံ င
ှ ့််
ပင်လယ်မျ ျားအတွငျား် ရှ အရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထ ဘုံနျား် အသခရ ခဆ င်ကြဉ်ျားကြသည်၊
သူ၏အနန္တတန်ြေျားုံ ြုံ ြေျီျားမွမ်ျားကြပပီျား၊ သူ၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်တစ်ြေစ
ုံ ီတင
ုံ ျား် ြုံ ြေျီျားမမ
ွ ်ျားြ
သူ၏သန်ရှ့် ငျား် သည့်် အမည်န မြုံ ဟစ်ခကြျားကြခလသည်။ ဤအရ သည် စ တန်ြုံ သူ၏
အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျား သြ်ခသ ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ စ တန်ြုံ သူ၏ ခြေျမှုနျား် ြေင်ျား သြ်ခသ ြစ်သည်။
ပပုံ ပီျားအခရျားကြီျားသည်မှ ၊ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျား သြ်ခသ
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားတစ်ရပ်လုံျားသည် သူထ
့် ဘုံနျား် အသခရ ခဆ င်ကြဉ်ျား၏၊
သူ၏ရန်သြ
ူ ုံ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခအ င်န္င
ုံ လ
် ျြ် ပန်လ ြေင်ျားအတွြ် သူြ
ွ ်ျားကြပပီျား၊
့် ုံ ြေျီျားမမ
ကြီျား မတ်သည့်် ခအ င်န္င
ုံ ခ
် သ ရှငဘ
် ရ
ုံ င်အ ြစ် သူြ
့် ုံ ြေျီျားြျြူျားခထ မန ပြုကြခလသည်။ သူ၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်သည် စ တန်ြုံ ခြေျမှုနျား် ရုံ မျှ မဟုံတ၊် ယင်ျားမှ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်ကြ သူ၏ အမှု
ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင်ြုံ ့်
စ တန်၏ ရှု ျားနမ်မ
ှု ုံ အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည် သူ၏ခဆ င်ရွြ်မှုမျ ျား အ ျားလုံျားန္ှင ့်် သူ၏ဘုံနျား် အသခရ
့် ြ

အ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ ထုံတခ
် ြ ် ပြုံ စ
ှု ုံ အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည် ဘုံနျား် ထင်ရှ ျားလမ်မ
့် ြ
့် ည်
့် တန်၏ ရှု ျားနမ်မ
ြစ်ပပီျား၊ ခြ င်ျားြင်တမန် အသခြေဂျအ ျားလုံျားသည် သူ၏ဘုံနျား် အသခရအ ျားလုံျားြုံ မင်ကြရလမ်မ
့် ည်
ြစ်သည်။ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ခစတမန်မျ ျား၊ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ လူသ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ြမဘ ခပေါ် ရှ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအရ မျ ျား အ ျားလုံျားသည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် ဘုံနျား် အသခရြုံ မင်ကြရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
သူလုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှု ြစ်သည်။ ခြ င်ျားြင်ဘန္
ုံ င
ှ ့်် ခ မကြီျားခပေါ် ရှ သူ၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျားသည်
သူ၏ဘုံနျား် အသခရြုံ မျြ် မင်ခတွျို့လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ စ တန်ြုံ အ ပတ်အသတ်
အန္င
ုံ ယ
် ူပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တွင ် သူသည် ခအ င်န္င
ုံ လ
် ျြ် ပန်လ လမ်မ
ွ ်ြုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
သူအ
့်် ပျားမည် ြစ်ြ ၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ျား ြေျီျားမွမ်ျားြေွငခ
့် ့်် သူ၏ အမှုတွင ် န္ှစ်ဆခသ ခအ င် မင်မှုြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှလမ်မ
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားသည် သူ၏
့် ည် ြစ်သည်။ အဆျားုံ တင
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရကြလမ်မ
့် ူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံနြ
် န်သူ မည်သမ
ူ ဆြ
ုံ ုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ြေုံြေသည်သ
သူြယ်ရှ ျားပစ်မည် ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင ့်် စ တန်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူအ ျားလုံျားြုံ
သူြယ်ရှ ျားပစ်မည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လျားုံ သည် မျြ်ခမှ ြ်ခြေတ်ထ မည်သုံ ့်
ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်ပပီျား ြစ်သည်ြုံ သင်သသငသ
့်် ည်” မှ

ခလ ြ၌ရှသည့်် ငါအလုံ
ပ်၏ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားြုံ လူအ ျားလုံျား သြလ
ုံ ့် ုံသည်၊
့်
တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ ျှင ် ငါအလုံ
ပ်ြုံ ပပီျားဆျားုံ ခအ င် မလုံပ်န္င
ုံ ခ
် သျားြေျန်၌ အဆျားုံ တင
ွ ်
့် လ
့်
ငါရယူလုံသည်အ
့် ရ န္ှင ့်် ဤအလုံပ်တွင ် မည်သည့်အ
် ဆင်အ
့် ထ ခအ င် မင်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်ရမည်ြုံ
လူအ ျားလုံျား န ျားလည်ြလ
ုံ ့် ုံသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ ယခနတ
ုံ ် ခလျှ ြ်လှမ်ျားလ ြေဲပ့် ပီျားခန ြ်
့် င
ငါအလုံ
ပ်မှ အဘယ်အရ ြစ်သည်ြုံ န ျားမလည်လျှင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ငါန္ှငအ
့်် တူ အြေျည်ျားန္ျားီှ
့်
ခလျှ ြ်လှမ်ျား ခနြေဲက့် ြ ြေင်ျားပင် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ လူတသည်
ုံ ့်
ငါခန
် ျှင ် ငါအလ
ုံြုံ
့် ြ်သုံ လ
့်
့် ုံြလ
သသငသ
့်် ည်။ ငါသည် ခ မကြီျားခပေါ်၌ အလုံပ်လုံပ်လျြ် ရှသည်မှ န္ှစ်ခပါင်ျားခထ င်ြေျီ ရှပပီ ြစ်ပပီျား၊
ယခနထြ်
ထတင
ုံ ခ
် အ င် ငါသည် ဤနည်ျားလမ်ျားအတင
ုံ ျား် ငါ၏အမှုြုံ
့်
ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ခနခသျားသည်။ ငါအမှု
ဲ ွင ် ပါဝင်သည့်် စီမြန်ျားမျ ျားမှ မျ ျား ပ ျားလှခသ ်လည်ျား
့် ထတ
ယင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်သည် မခ ပ င်ျားမလဲ ရှခနခသျား၏။ ငါသည် လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်လုံစတ်၊
ပစ်တင်ဆျားုံ မလုံစတ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည့်ခ
် နခသ ်လည်ျား၊ ဥပမ အ ျား ြင့်် ငါ ပြုသမျှမှ လူသ ျားြုံ
စလ
ုံ င်ခစပပီျားခသ အြေါ၌ သူြ
ုံ ါ ြယ်တင်ြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ငါ၏သတင်ျားခြ င်ျားြုံ ပုံမုံ ြနခ
် ့် ဝန္င
ုံ ြ
် ုံန္ှ့် င ့်် ငါ၏အမှုြုံ
့် င
တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအ ျားလုံျားအကြ ျား၌ ြေျဲျို့ထင
ွ ြ
် အတွ
ုံ ့်
ြ် ြစ်ခနခသျားသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််

လူမျ ျားစွ ပုံမတ
ုံ ုံနလ
် ှုပ် ခြေျ ြ်ြေျ ျားလျြ်ရသည်
ှ
မှ အြေျန်အတန်ကြ ပပီ ြစ်သည့်် ယခနခြေတ်
့်
အြေျန်တွင ် ငါသည် ငါ၏အမှုြုံ ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်လျြ်ရသည်
ှ
။ လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မရန်အတွြ် လုံပ်ရမည့်် အမှုြုံ ငါသည် ဆြ်လုံပ်လျြ်ရသည်
ှ
။ လူသ ျားသည်
ငါခ ပ သည့်် အရ ြုံ စတ်ြန
ုံ ခ
် နပပီ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ငါ၏အမှု၌ ပါဝင်ပတ်သြ် လုံစတ် သူတွ
့် င ်
လုံျားဝမရှခသ ်လည်ျား၊ ငါသည် ငါ၏တ ဝန်ြုံ ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်လျြ်ပင် ရှခသျားသည်။
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ငါအမှု
် ျြ်သည် မခ ပ င်ျားလဲသည့်အ
် ပင် ငါ၏မူလ
့် ၏ရည်ရွယြေ
အစီအစဉ်သည်လည်ျား ပျြ်စီျားမည် မဟုံတခ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ငါ၏တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၏အလုံပ်သည်
လူသ ျားအ ျား ငါအခပေါ်
၌ ပုံမုံ န ြေလ ခအ င် ခထ ြ်ြခ
ူ ပျားြုံအတွ
ြ် ြစ်ပပီျား ငါ၏ ပစ်တင်
့်
့်
ဆျားုံ မမှု၏အလုံပ်သည် လူသ ျားအခနန္ှင ့်် ပ၍
ုံ ထထခရ ြ်ခရ ြ် ခ ပ င်ျားလဲခစန္င
ုံ ြ
် ုံ ြစ်
့် သည်။
ငါလုံပ်ခဆ င်သည်အ
့် ရ မှ ငါ၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွြ် ြစ်ခသ ်လည်ျား လူသ ျားအတွြ် အြျြုျားမရှသည့််
အရ တစ်ြေုံြုံမျှ ငါမလုံပ်ြူျားခပ။ အခကြ င်ျားမှ ငါသည် ဣသခရလန္င
ုံ င
် ပင်ပမှ လူမျြုျားအ ျားလုံျားြုံ
ဣသခရလလူမျြုျားမျ ျား ြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် န ြေတတ်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ခစလုံခသ ခကြ င၊့်် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
လူသ ျားစစ်စစ်မျ ျား ြစ်ခစလုံခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်၊ ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင့်် ဣသခရလန္င
ုံ င
် ပင်ပရှ
နယ်ခ မမျ ျား၌ ငါခ ြေြုံပ်ယူန္င
ုံ ရ
် န် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ငါ၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု ြစ်သည်၊ ယင်ျားသည်
တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအကြ ျား၌ ခအ င် မင်ခအ င် ငါလုံပ်ခဆ င်ခနခသ အမှု ြစ်သည်။
ယြေုံခသ ်မှ လူမျ ျားစွ ြ ငါ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲမြ
ှု ုံ န ျားမလည် ကြခသျားခပ။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ
သူတစ
ုံ ့် တ်မဝင်စ ျားကြဘဲ၊ သူတ၏အန
ုံ ့်
င်္တ်န္င
ှ ့်် သူတ၏ပန်
ုံ ့်
ျားတုံငမ
် ျ ျားြုံသ အခရျားစြ
ုံ ်ကြ
ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ငါအဘယ်အရ ခ ပ သည် ြစ်ခစ သူတသည်
ုံ ့်
ငါလုံပ်သည့်အ
် မှုြုံ
စတ်ဝင်စ ျား ြေင်ျား မရှကြဆဲပင် ြစ်သည်။ စတ်ဝင်စ ျားမည်အ
့် စ ျား သူတ၏
ုံ ့် အန င်္တ်ပန်ျားတုံငမ
် ျ ျားြုံသ
အထူျားသီျားသန်အ
ုံ ခ
် နကြသည်။ ဤသဆြ်
ုံ ့်
ြစ်ခနမည်ဆပ
ုံ ါြ ငါ၏အမှုြုံ
့် ရုံ စြ
မည်သြေျဲ
ုံ ့် ျို့ထင
ွ န္
် င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ငါ၏သတင်ျားခြ င်ျားသည် ြမဘ အန္ှ မည်
သပျ
ုံ ့် ျို့ န္ှန့္် င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ငါ၏အမှုြုံ
့်
ြေျဲျို့ခသ အြေါ၌ ငါသည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြွဲ ပ ျားခစမည် ြစ်ပပီျား၊ ဣသခရလလူမျြုျားထမ
ဲ ှ မျြုျားန္ယ
ွ ်စတ
ုံ ုံငျား် ြုံ
ခယခဟ ဝါြ ရုံ ြ်သြဲသ
့် ုံ ငါသည်
သင်တြ
ုံ ့် ုံ ရုံ ြ်မည် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ သင်တသ
ုံ ့် သငသ
့်် ည်။
့်
ြမဘ အန္ှ၌့် ငါ၏သတင်ျားခြ င်ျား ပျျို့ န္ှခစြ
ုံ ့်
အတွ
ြ၊် တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအထ
့်
ခရ ြ်ြအတွ
ုံ ့်
ြ၊် လူကြီျားမျ ျားန္ှငြ
့်် ခလျားမျ ျားတုံ တူ
ီ ွ ငါ၏န မခတ ်ြုံ ထင်ရှ ျားခစြန္ှ
ုံ ့် င ့််
့် ညစ
လူမျြုျားန္ွယစ
် မ
ုံ ျ ျားန္ှင ့်် တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအ ျားလုံျားမှ လူမျ ျား၏န္ှုတ်မျ ျားြ ငါ၏သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ န မခတ ်ြုံ
ြေျီျားခ မြှ ြ်ကြခစြုံ ြစ်
ွ ် ငါ၏န မခတ ်သည် တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား
့် သည်။ ဤခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်တင
တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျား အကြ ျား၌ ထင်ရှ ျား ြေင်ျားရှခစရန်၊ ငါ၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံလည်ျား

တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျားမျ ျား မင်ကြခစရန်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့် ငါြ
့် ုံ
့် ငါ၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားခကြ င ့်် သူတြ
အနန္တတန်ြေျားုံ ရှငဟ
် ုံ ခြေေါ် ကြခစရန် ြစ်ပပီျား၊ ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် မကြ မီ အမှနတ
် ြယ်
ြစ်လ ခစရန် ြစ်သည်။ ငါသည် ဣသခရလ လူမျြုျားမျ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်သ မဟုံတခ
် ကြ င်ျား၊
တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်ပပီျား၊ ငါြျန်ဆဲ ြေဲြ
့် ူျားသည့််
လူမျြုျားမျ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်ပင် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ လူအ ျားလုံျားြုံ ငါသခစမည်။ ငါသည် အရ အ ျားလုံျားြုံ
ြန်ဆင်ျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ လူအ ျားလုံျားြုံ မင်ခစမည်။ ဤသည်မှ
ငါ၏အကြီျား မတ်ဆျားုံ ခသ အမှု ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွြ် ငါအမှု
့် အစီအစဉ်၏
ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်ရမည့််
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ အမှုလည်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ြနခ
် ့် ဝသည့်် အလုံပ်သည် လူသ ျားြုံ ြယ်တင်သည့််
အလုံပ်လည်ျား ြစ်သည်” မှ

၃။ ဘုရ ားသခင်အ
်ို့ ားုံ ဆငခ
်ို့ ျင်ားစီ၏
ို့ မှု၏ အသီားသီားတသ အဆငသ
ရည်ရွယ်ချက်နင
ှ ်ို့ အဓ ပ ယ်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဣသခရလလူမျြုျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါခဆ င်ရွြြေ
် ခ
ဲ့် သ အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အကြ ျားတင
ွ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ မူလခနရ ြုံ အခ ြေြေင
ုံ ခ
် စြေဲပ့် ပီျား ယင်ျားခနရ သည် သူရခနြေဲ
ှ
သ
့် ည့််
ခလျား မတ်ခသ ခနရ လည်ျား ြစ်သည်။ ခယခဟ ဝါသည် သူ၏အမှုြုံ
ဣသခရလလူမျြုျားတအတွ
ုံ ့်
ြသ
်
သတ်မတ
ှ ထ
်
ျားြေဲသ
ွ ် ဣသခရလ ပည် ပင်ပ၌
့် ည်။ ြနဦျားတင
သူအမှုမ ပြုြေဲခ
ုံ စ ျား သူ၏အမှုနယ်ပယ်ြုံ ြနသ
် ့် တ်ရန်အလငှ
ုံ ့် သူအ
ွ ်
့် ပ၊ ထအ
့် မင်တင
သငခ
့်် လျ ်သည်လ
့် ူမျြုျားြုံ ခရွ ျားြေျယ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဣသခရလန္င
ုံ င
် မှ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတုံြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်
ြန်ဆင်ျားြေဲခ
ုံ နရ ရှ ခ မမှုန ် ြင
့် သ ခနရ ြစ်ပပီျား၊ ထခ
့် ့်် လူသ ျားြုံ ခယခဟ ဝါ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည်၊
ထခ
ုံ နရ မှ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ သူ၏အမှု အခ ြေ ပြုရ ခနရ ြစ်သွ ျားသည်။ ခန ဧ၏
သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျားန္ှင ့်် အ ဒ၏သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျားလည်ျား ြစ်ကြခသ ဣသခရလ
လူမျြုျားမျ ျားသည် ြမဘ ခပေါ် ရှ ခယခဟ ဝါအမှု၏ လူအခ
ဲ့် ည်။
့် ြေြေအုံတ် မစ် ြစ်ြေသ
ထအ
ုံ ြေျန်ြ လ၌ ဣသခရလ ပည်ရှ ခယခဟ ဝါအမှု၏ အခရျားပါမှု၊ ရည်ရွယ်ြေျြ်န္င
ှ ့််

အဆငမ
့်် ျ ျားသည် ြမဘ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျားရှ သူ၏အမှုြုံ ဣသခရလ ပည်၌ ဗဟုံ ပြု၍ အစပျြုျားန္င
ုံ ရ
် န် ြစ်ပပီျား၊
တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တင
ုံ ျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားဆီသုံ တ
့် ြည်ျား ြည်ျားြေျင်ျား ပျျို့ န္ှသွ
့် ျားခစရန် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ
စကြဝဠ တစ်ခလျှ ြ် သူလုံပ်ခဆ င်သည့်် အခ ြေြေသခဘ တရ ျား ြစ်ပပီျား၊ စပစ
ုံ တစ်ြေုံြုံ အခ ြေြေျ၍
စကြဝဠ ရှ လူအ ျားလုံျားသည် သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ လြ်ြေရရှသည့်တ
် ုံငခ
် အ င် ထစ
ုံ ပုံစြုံ
ြေျဲျို့ထင
ွ သ
် ွ ျားရန် ြစ်သည်။ ပထမဦျားဆျားုံ ခသ ဣသခရလ လူမျြုျားမျ ျားမှ ခန ဧ၏ သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျား
ြစ်သည်။ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါ၏ ဇီဝအသြ်သ ခပျားအပ် ြေင်ျားြေရြေဲပ့် ပီျား၊ ဘဝ၏ အခ ြေြေ
လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားရန်အတွြ် န ျားလည်ရုံ မျှသ ရှြေဲသ
ုံ ့်
်လည်ျား ခယခဟ ဝါသည်
့် ည်၊ သခသ
မည်သခသ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားအတွြ် သူ၏အလုံခတ ်မှ အဘယ်အရ
ြစ်ခကြ င်ျား မသြေဲက့် ြသည့်အ
် ပင်၊ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အရှငသ
် ြေင်ြုံ ၎င်ျားတုံ မည်
သုံ ့်
့်
ြေျစ်ခကြ ြ်သငသ
့်် ည်ြုံ သ ၍ပင် မသခပ။ လုံြ်န ရန်ြ စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျားမျ ျားန္ှင ့််
ပညတ်ခတ ်မျ ျား ရှမရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားသည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ အ
် တွြ်
ခဆ င်ရွြခ
် ပျားသငသ
့်် ည့်် တ ဝန် ရှမရှ တအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူ အ ဒ၏ သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျားသည်
ဤအရ မျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ ဘ မျှမသြေဲက့် ြခပ။ သူတသ
ုံ ့် သမျှမှ ြေင်ပန
ွ ျား် ြစ်သြ
ူ သူ၏မသ ျားစြ
ုံ ုံ
ခထ ြ်ပရ
့်် ည်၊ ပပီျားလျှင ် ဇနီျားသည်ြ သူမြေင်ပန
ွ ျား် ြုံ
့် န် ခြေျွျားြျခအ င် အလုံပ် လုံပ်သငသ
ြျြုျားန္ွန ြေသငပ့်် ပီျား ခယခဟ ဝါ ြန်ဆင်ျားြေဲခ
ွ ် ဆြ်လြ် တည်တခ
့် အ င်
့် သ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
လုံပ်ခဆ င်သင်သ
ုံ ည်သ ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြငဆ
့်် ရ
ုံ လျှင ် ခယခဟ ဝါ၏ဇီဝအသြ်န္င
ှ ့််
့် ည် ဆသ
သူ၏အသြ်သ ရှသည့်် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
မည်သလ
ုံ ့် ုံြ်န ရမည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အရှငသ
် ြေင်ြုံ မည်သ
့် ုံ ့်
ခြျနပ်ခစရမည်ြုံ ဘ မျှ မသန ျားမလည်ြေကဲ့် ြခပ။ ထသ
ုံ တ
ူ ၏
ုံ ့် န ျားလည် ြေင်ျားသည်
နည်ျားပါျားလွနျား် လှသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားထ၌
ဲ ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲမ၊ှု သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လမ်လည်လည
ှ ့်် ြ ျားမှု ဘ မျှမရှဘဲ၊ သူတအကြ
ုံ ့်
ျား၌ မန လုံဝန်တုံမန္
ှု င
ှ ့်် အတုံြ်အြေ ြစ်မှုတုံ ့်
ြစ်ြေခ
ဲ သ ် င ျားလည်ျား၊ ခယခဟ ဝါတည်ျားဟူခသ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျား၏ အရှငသ
် ြေင်န္င
ှ ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည သမဟုံ
ုံ ့် တ် န ျားလည်မှု ၎င်ျားတတွ
ုံ ့် င ် မရှြေဲက့် ြခပ။ လူတ၏
ုံ ့်
ဤဘျားုံ ခဘျားဘဘ
ီ င်မျ ျားမှ ခယခဟ ဝါ၏အရ မျ ျားြုံ စ ျားသျားုံ ရန်န္င
ှ ့်် ခယခဟ ဝါ၏ဥစစ မျ ျား၌
ခမွျို့ခလျ ်ရန်သ သြေဲက့် ြသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ခယခဟ ဝါြုံ မည်သြေျစ်
ုံ ့် ခကြ ြ်ရမည်ြုံ
ထသ
ုံ တ
ူ မသ
ုံ ့် ြေဲက့် ြခပ၊ ခယခဟ ဝါသည် ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဒူျားခထ ြ်ပပီျား ဝတ် ပြုြျားုံ ြွယသ
် င်သ
့် ူ တစ်ဦျား
ြစ်ခကြ င်ျားြုံလည်ျား မသြေဲက့် ြခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် သူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားဟုံ မည်သုံ ့်
ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ အြယ်၍ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ့် ြစ်ခနပါလျှင၊် “ခယခဟ ဝါသည် ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့်

အရှငသ
် ြေင် ြစ်သည်။” န္ှင ့်် “လူသ ျားသည် သူြ
ုံ ခ
် စရန်၊ သူ၏ဘုံနျား် ခတ ်ြုံ
့် ုံ ထင်ရှ ျားန္င
ထင်ရှ ျားန္င
ုံ ခ
် စရန်န္င
ှ ့်် သူြ
ုံ ်စ ျား ပြုန္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် လူသ ျားြုံ သူ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည်။” ဟူသည့််
့် ုံ ြယ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ အြေျည်ျားန္ျားီှ ခ ပ ကြ ျားြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သွ ျားလမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခလ ။ ခယခဟ ဝါြုံ
ြေျစ်ခကြ ြ် ြေင်ျား မရှသည့်် လူမျ ျားသည် သူ၏ဘုံနျား် ခတ ်အတွြ် သြ်ခသြေြေျြ် တစ်ြေုံ
မည်သုံ ြစ်
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျား ဘုံနျား် အသခရ၏ သရုံပ်သြန်မျ ျား မည်သုံ ့်
့် လ န္င
ြစ်လ န္င
ုံ က် ြမည်နည်ျား။ သုံ ြစ်
ုံ ဏ္ဌ န်န္င
ှ အ
့်် ညီ လူသ ျားြုံ ငါြန်ဆင်ျားြေဲ၏
့် ။” ဟူသည့််
့် လျှင ် “ငါ၏ပသ
ခယခဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သူ စ တန်၏လြ်ထ၌
ဲ လြ်နြ်တစ်ြေုံ
ြစ်သွ ျားလမ်မ
် ပတ်ခတ ်တမှ
ုံ ့် လူသ ျားြုံ
့် ည် မဟုံတ်ခလ ။ သုံ ြစ်
့် လျှင ် ဤန္ှုတြ
ခယခဟ ဝါ၏ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျား အရှြ်ရခစသည့်် အမှတ်လြခဏ တစ်ြေုံ ြစ်သွ ျားလမ့််မည်
မဟုံတခ
် လ ။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ြန်ဆင်ျားပပီျားသည့်ခ
် န ြ် အမှု၏ ထအ
ုံ ဆငြ
့်် ုံ ပပီျားခ မ ြ်ရန်အလငှ
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါသည် အ ဒလြ်ထြ်မှ ခန ဧ လြ်ထြ်တုံငခ
် အ င် လူတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားမညန်ြေ၊ဲ့် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လမ်ျားမ ပြေဲခ
ုံ ့်
ခရလမ်ျားများုံ ြေင်ျားြ ြမဘ ကြီျားြုံ ြျြ်ဆျားီ ြေဲသ
် ြေျန် ခန ြ်ပုံငျား် မသ
ှ
့် ပ။ ထထြ်
့် ည့်အ
ခန ဧ၏သ ျားစဉ်ခ များဆြ်မျ ျားန္ှင ့်် အ ဒတုံ သ
့် ျားစဉ် ခ များဆြ်မျ ျားလည်ျား ြစ်သည့််
ဣသခရလလူမျြုျားတြ
ုံ ့် ုံ သတ်သတ်မှတမ
် တ
ှ ် စတင်လမ်ျား ပခပျားြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဣသခရလ ပည်၌
သူ၏ အမှုခတ ်န္င
ှ ့်် မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြ ဣသခရလ ပည် တစ်ဝန်ျားတင
ွ ် ဣသခရလ ပည်သူ
့်
အ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတုံ အသြ်
ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ သ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ လမ်ျားညန်ခပျားြေဲသ
ုံ ုံ ြင
့် ည်၊ ထသ
့်
့် ့်် လူသ ျားသည်
သူထ
ုံ ရှန္င
ုံ ပ် ပီျား ခ မမှုနထဲ
် ့် မှ ြန်ဆင်ျားြေလူသတတဝါအ ြစ် ထလ န္င
ုံ ရ
် န် ခယခဟ ဝါသည်
့် မှ အသြ်ြရ
လူသ ျားအထဲသုံ ဇီ
ွ ျား် န္င
ုံ သ
် ည်သ မြဘဲ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မီျားရှု ျို့ြျြ်ဆျားီ န္င
ုံ ြ
်
့် ဝအသြ်ြုံ မှုတ်သင
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြျန်ဆန္
ဲ င
ုံ သ
် ည့်အ
် ပင် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အုံပ်စျားုံ ရန် သူ၏လှတခတ ်ြုံ
အသျားုံ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ခကြ င်ျားလည်ျား ပသြေဲသ
့် ည်။ ခယခဟ ဝါသည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်၌
လူသ ျား၏ဘဝြုံ လမ်ျား ပခပျားန္င
ုံ သ
် ည်သ မြ၊ ခနညအြေျ
န်န ရီအတင
ုံ ျား် လူသ ျားတုံ အကြ
ျားတင
ွ ်
့်
့်
စြ ျားခ ပ န္င
ုံ ၊် အမှု ပြုန္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျားြုံလည်ျား သူတခတွ
ုံ ့် ျို့ မင်ြေကဲ့် ြသည်။ လူသ ျားသည်
သူခြ ြ်ယြေ
ူ သ
ဲ့် ည့်် ခ မမှုနမ
် ့် ှ ြစ်ခပေါ်လ ြေဲခ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားအ ျား
့် ကြ င်ျား၊ ထအ
သူြန်ဆင်ျား ြစ်ြေခ
ဲ့် ကြ င်ျားြုံ သူ၏ြန်ဆင်ျားြေမျ ျား သန္င
ုံ ခ
် စရန်အလငှ
ုံ ့် သ ထအ
ုံ မှုြုံ ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဤမျှသ မြ (အမှနတ
် ွင ် ဣသခရလ ပည်မှ သီျား ြေ ျားမဟုံတဘ
် ၊ဲ ထထြ်
ုံ ့်
ဣသခရလလူမျြုျားထမ
ဲ ှ
ြေွထ
ဲ ြ
ွ လ
်
ြေဲပ့် ပီျား အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတမှ
ုံ ့် ဆင်ျားသြ်လ ြေဲသ
ူ ျ ျားပင် ြစ်ခသ ) အ ြေ ျားခသ လူမျြုျားမျ ျားန္ှင ့််
့် မ
တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားသည် ခယခဟ ဝါ၏ ဣသခရလ ပည်မှ ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ လြ်ြေရရှခစန္င
ုံ ရ
် န် အတွြ၊်
စကြဝဠ တွငျား် ရှ ြန်ဆင်ျားြေအ ျားလုံျားြ ခယခဟ ဝါြုံ ြေျစ်ခကြ ြ်န္င
ုံ က် ြပပီျား သူြ
့် ကုံ ြီျား မတ်သည်ဟုံ

လြ်ြေန္င
ုံ က် ြခစရန်အတွြ် သူသည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ ဣသခရလ ပည်၌ အရင် ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။
ခယခဟ ဝါြ ဣသခရလ ပည်၌ သူ၏အမှုြုံ မစတင်ြေဘ
ဲ့် ၊ဲ ယင်ျားအစ ျား လူသ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားပပီျားခန ြ်
လူတြ
ုံ ့် ုံ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ပူပင်ခကြ င်က့် ြမဲစ
ှ ခ
် နထင
ုံ ြေ
် င
ွ ့်် ပြုြေဲမ
ုံ ါြ၊ လူသ ျား၏
့် ွ အသြ်ရင
့် ည်ဆပ
ရုံပ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် သဘ ဝခကြ င့်် (သဘ ဝမှ လူသည် သူမ မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် အရ မျ ျားြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ
မသန္င
ုံ ခ
် ပ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ြန်ဆင်ျားသသ
ူ ည် ခယခဟ ဝါ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ လူြ
သမည် မဟုံတ်ဘ၊ဲ လူသ ျားအ ျား အဘယ်ခကြ င့်် ြန်ဆင်ျားြေဲခ
ုံ ခ
် ကြ င်ျားြုံ
့် ကြ င်ျားြုံ သ ၍ မသန္င
ဆလ
ုံ ုံသည်။) လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ူ ှ ခယခဟ ဝါ ြစ်သည်ြုံလည်ျားခြ င်ျား၊ သူသည်
့် မ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အရှငသ
် ြေင် ြစ်သည်ြုံလည်ျားခြ င်ျား လူသ ျားသည် ဘယ်ခသ အြေါမျှ
သမည်မဟုံတ်ခပ။ အြယ်၍ ခယခဟ ဝါသည် လူသ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်၌ ထ ျားြေဲြ
့်
အြေျန်ြ လတစ်ြေကုံ ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ကြ ျား၌ ဆြ်လြ် ရှခန၍ သူတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားညန်ခပျားမည့်အ
် စ ျား
စွနပစ်
် ့် ၍ထွြြေ
် ွ သွ ျားြေဲပ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားသည် သုံညဘဝသုံ ့်
့် ါြ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ပန်လည်ခရ ြ်ရှသွ ျားြေဲမ
ှ ့်် ခ မကြီျားန္ှင ့်် သူြန်ဆင်ျားထ ျားသည့််
့် ည် ြစ်သည်။ ခြ င်ျားြင်န္င
အသခြေဂျမျ ျားလှခသ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
လည်ျား သုံညဘဝသုံ ့်
ပန်လည်ခရ ြ်ရသွ
ှ ျားမည့်အ
် ပင် စ တန်၏နင်ျားခ ြေ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်။ ဤနည်ျားအ ျား ြင့််
“သူ၏ြန်ဆင်ျားြေတ၏အလယ်
ုံ ့်
ဟုံ ဆလ
ုံ ုံသည့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်၌ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ခနရ တစ်ြေ၊ုံ
သူရပ်တည်ရန်အတွြ် ခနရ တစ်ြေုံ ရှသငသ
့်် ည်။” ဟူသည့်် ခယခဟ ဝါ၏ ဆန္ဒမှ
အစတ်စတ်အ မ မ ြွဲခကြသွ ျားပပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
င့်် သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့် ည်။ ထခကြ
ြန်ဆင်ျားပပီျားခန ြ် လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တ မျ ျားတွင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျား ပြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အထဲမှ
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စြ ျားခ ပ ြုံ ၎င်
ုံ ့်
၌ ဆြ်လြ် ရှခနန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်- ဤသည်အ ျားလုံျားတမှ
ုံ ့်
့် ျားတအလယ်
သူ၏လုံအင်ဆန္ဒြုံ အခြ င်အထည်ခြ ်ပပီျား သူ၏အစီအစဉ်ြုံ ခအ င် မင်ခစရန်အတွြ် ြစ်သည်။
ဣသခရလ ပည်၌ သူ ပြုြေဲသ
် မှုမှ သူ၏ အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား မတင
ုံ မ
် ီ
့် ည့်အ
သူြေျမှတထ
်
ျားြေဲသ
် သ
ဲ့် ည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
့် ည့်် အစီအစဉ်ြုံ အခြ င်အထည် ခြ ်ရန်အတွြ်သ ရည်ရွယြေ
ဣသခရလလူမျြုျားအထဲ၌ ပထမဦျားဆျားုံ သူလုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျားန္ှင ့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သူြန်ဆင်ျား ြေင်ျားတမှ
ုံ ့်
တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ ဆနြ
် ့် ျင်မခနဘဲ န္ှစ်မျြုျားလုံျားမှ သူ၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ၊ှု သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏ဘုံနျား် ခတ ်တအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ရ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူြန်ဆင်ျား ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်ြုံ ပ၍
ုံ
နြ်နခ
ဲ စရန်အတွြ်ပါ ြစ်သည်။ ခန ဧခြေတ်ပပီျားခန ြ် ြမဘ ခပေါ် ရှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ဘဝြုံ
န္ှစ်ခပါင်ျားန္စ
ှ ်ခထ င်တုံင ် သူလမ်ျား ပခပျားြေဲသ
ုံ ြေျန်ခတ အတွငျား် ခယခဟ ဝါတည်ျားဟူခသ
့် ည်၊ ထအ
ြေပ်သမ်ျားခသ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားတ၏
ုံ ့် အရှငသ
် ြေင်ြုံ မည်သြေျစ်
ုံ ့် ခကြ ြ်ရမည်၊ မမတအသြ်
ုံ ့်
တ ြုံ

မည်သုံ ခနထ
င
ုံ ရ
် မည်၊ မည်ြဲသ
့် ုံ ဆြ်
လြ်၍ ခနထင
ုံ အ
် သြ်ရင
ှ သ
် ွ ျားရမည် စသည်တအ
ုံ ့် ပင်
့်
့်
အခရျားကြီျားဆျားုံ မှ ခယခဟ ဝါအတွြ် သြ်ခသတစ်ဦျားအ ြစ် မည်သုံ ့် ပြုမူရမည်၊ သူြ
ဲ့် ုံ ့်
့် ုံ မည်ြသ
န ြေရမည်န္င
ှ ့်် သူြ
ဲ့် ုံ ြေျစ်
ုံ ့် ပင် ဒါဝဒ်န္င
ှ ့်် သူ၏ယဇ်ပခ
ုံ ရ ဟတ်မျ ျား
့် ုံ မည်ြသ
့် ခကြ ြ်ရမည်တအ
ပြုြေဲက့် ြသြဲသ
့် ုံ သူ
ွ ်ျားကြရမည် စသည်တြ
ုံ ့် ုံ န ျားလည်ြုံ လူ
ုံ ့် ျား
့် ြ
့် ုံ င်္ီတ ြင ့်် မည်သုံ ြေျီ
့် ျားမမ
့် တအ
ခယခဟ ဝါြ သွနသ
် င်ခပျားြေဲသ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ရှ အမှုခတ ်” မှ

ခယခဟ ဝါသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ွ ်၏
့် ည်၊ ယင်ျားမှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘျားုံ ခဘျားဘဘ
ီ င်မျ ျား ြစ်သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲခ
ုံ ့်
့် သ ်လည်ျား၊ သူသည် ၎င်ျားတအခပေါ်
ခန ြ်ထပ်မည်သည့်် အသဉ ဏ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဉ ဏ်ပည ြုံမျှ မခပျားြေဲဟ
ုံ ခပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ုံ ဆရ
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် အသြ်ရင
ှ ခ
် နန္ှငြေ
့်် ကဲ့် ြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အရ ရ တင
ုံ ျား် နျားီ ပါျားြုံ
န ျားမလည်ြေခ
ဲ့် ပ။ သုံ ြစ်
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အမှုသည်
့် ရ ၊ ခယခဟ ဝါ၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
တစ်ဝြ်တစ်ပျြ်သ ပပီျားစီျားြေဲပ့် ပီျား ပည်စ
့် ရ
ုံ န် ခဝျားခသျားသည်။ သူသည် ရ ျို့ခစျားမှ လူ၏ပစ
ုံ ြသ
ုံ
ပသ
ုံ င
ွ ျား် ြေဲြ
သူ၏ ဇီဝအသြ်ြုံ မှုတ်သင
ွ ျား် ခပျားြေဲပ့် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သူြ
့်
့် ုံ ရုံ ခသခလျား မတ်ရန်
လုံခလ ြ်ခသ အလုံဆန္ဒြုံ လူသ ျားအခပေါ် အပ်န္င
ှ ျား် ြေင်ျား မရှြေဲခ
့် ပ။ အစဦျားတွင ် လူသည် သူြ
့် ုံ
ရုံ ခသခလျား မတ်လုံစတ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူြ
့် ပ။ လူသည်
့် ုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့စတ် မရှြေဲခ
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မည်သန
ုံ ့် ျားခထ င်ရမည်ြသ
ုံ
သြေဲခ
့် သ ်လည်ျား၊ ြမဘ ခ မခပေါ်ြ
ဘဝခနထင
ုံ မ
် ှုပစ
ုံ အတွြ် အခ ြေြေ အသပည န္ှင ့်် လူသ ျား ဘဝခနထင
ုံ မ
် ပ
ှု စ
ုံ ၏ ပမ
ုံ န
ှ စ
် ည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ
မသြေဲခ
ှ ်ရြ်စီမြန်ျားြုံ
့် ပ။ သုံ ြစ်
့် ရ ခယခဟ ဝါသည် လူခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် လူမန်ျားမြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား၊ ြေုံန္စ
ပပီျားစီျားြေဲခ
ုံ
ြစ်ြေပဲ့် ပီျား၊ လူသ ျား ြစ် ြေင်ျား၏ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျား
့် သ ်လည်ျား၊ လူသ ျားသည် အြေွတစ်ြေသ
ြင်ျားမဲြေ
ဲ့် ည့်အ
် တွြ်၊ သူသည် လူသ ျားအ ျား ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြုံ မည်သည်န
့် ည်ျားန္ှငမ
့်် ျှ မပပီျားဆျားုံ ြေဲခ
့် သ
့် ပ။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ူ ှ ခယခဟ ဝါ ြစ်သည်ြုံသ လူသည် သြေဲခ
့် မ
့် သ ်လည်ျား၊
ခယခဟ ဝါ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပညတ်တရ ျားမျ ျားအ ျား မည်သလ
ုံ ့် ုံြန
် ရမည်ြုံ
အရပ်အခ ြေမျှ သူမသြေဲခ
ွ ် တည်ရလ
ှ
ြေဲသ
် န ြ်တင
ွ ်
့် ပ။ သုံ ြစ်
့် ည့်ခ
့် ရ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ခယခဟ ဝါ၏အမှုမှ ပပီျားဆျားုံ ရန် ခဝျားခသျားခပသည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ခန ြင ့်် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ်
အတူတြွ ခနထင
ုံ န္
် င
ုံ ပ် ပီျား သူြ
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူ၏လမ်ျားညန်မှု ြင့်် ၎င်ျားတသည်
ငှ
ုံ ့်
့် ုံ ရုံ ခသခလျား မတ်န္င
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျားဘဝခနထင
ုံ မ
် ပ
ှု စ
ုံ ၏ လမ်ျားခကြ င်ျားအမှနခ
် ပေါ်သုံ ဝင်
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊
ငှ
့် ခရ ြ်န္င
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ခရှ ျို့ခမှ ြ် လ ခစရန် သူအခန
ြင့်် အ ပည်အ
့် ဝ လမ်ျား ပြုံ လ
ုံ ပ်ခနဆဲ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။
့်
့် အ

ဤနည်ျား ြင်သ
ခယခဟ ဝါ၏ န မခအ ြ်တွင ် အဓြအ ျား ြင့်် ဦျားစီျားဦျားရွြ် ပြုခသ အမှုသည်
့်
အ ပည်အ
့် ဝ ပပီျားဆျားုံ ြေဲခ
ုံ ုံသည်မှ ဤနည်ျား ြင်သ
ခယခဟ ဝါ၏ ြမဘ ခလ ြြုံ
့် ပသည်၊ ဆလ
့်
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အမှုသည် အ ပည်အ
့် ဝ အပပီျားသတ်ြေခ
ဲ့် ပသည်။ သုံ ြစ်
ွ ်သည်
့် ရ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သူ၏အမန်မျ
ုံ ပ် ပီျား၊ ပမ
ုံ ှနလ
် ူသ ျား
့် ျားန္ှင ့်် ပညတ်တရ ျားမျ ျားြုံ လုံြ်န န္င
ဘဝခနထင
ုံ မ
် ှုပစ
ုံ ၏ လှုပ်ရှ ျားမမ
ှု ျ ျားအ ျားလုံျားတင
ွ ် ပါဝင်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ
ငှ
ြန်ဆင်ျားပပီျားလျြ် ြင၊့်် သူသည် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ဘဝခနထင
ုံ မ
် ပ
ှု စ
ုံ ြုံ
န္ှစ်ခထ င်ခပါင်ျားအြေျြုျို့ ကြ လမ်ျား ပြေဲရ
ုံ ြေါမှသ ခယခဟ ဝါ၏ အမှုသည် အ ပည့်အ
် ဝ
့် ခပသည်။ ထအ
ပပီျားစီျားြေဲခ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားခန ြ်တင
ွ ် ဤအမှုြုံ ခဆ င်ရွြြေ
် ပဲ့် ပီျား
့် ပသည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ယ ြုံပ်၏ ခြေတ်အထ ယင်ျားြုံ ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ထအ
ုံ ြေျန်တွင ် သူသည် ယ ြုံပ်၏သ ျား
တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ခယ ြ်ြုံ ဣသခရလမျြုျားန္ယ
ွ ်စုံ တစ်ဆယ်န္
့် စ
ှ ်ြေအ
ုံ ြစ် ြန်တျားီ ြေဲသ
ုံ ြေျန်မစ
ှ ၍
့် ည်။ ထအ
ဣသခရလလူမျြုျားအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သူ တရ ျားဝင်ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပြေဲသ
့် ည့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်စုံ ြစ်လ ပပီျား၊ ဣသခရလသည် သူ၏အမှုမျ ျားြုံ သူလုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် ြမဘ ခ မခပေါ်ြ
အထူျားခနရ ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် သူမှ ခမွျားြွ ျားလ ခသ လူအ ျားလုံျားြ သူြုံ
မည်သရ
ုံ ့် ုံ ခသခလျား မတ်ရမည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် မည်သခနထ
ုံ ့်
င
ုံ ရ
် မည်ြုံ
သရှကြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ခယခဟ ဝါသည် ဤလူမျ ျားြုံ ြမဘ ခပေါ်ြ သူ၏အမှုအ ျား တရ ျားဝင်
ငှ
လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် ပထမဆျားုံ လူစုံ ြစ်ခစြေဲပ့် ပီျား၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားခသ အမှု၏ အစအ ြစ်
အသျားုံ ပြုရင်ျား၊ ဣသခရလနယ်ခ မ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ သူအမှု
ုံ ့်
င ့််
့် ည်။ ထခကြ
့် ၏ အစ ပြုရ အမှတ် ြစ်ခစြေဲသ
ဣသခရလလူတ၏
ုံ ့် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသည် တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားမှ လူမျ ျားြ
လုံြခ
် လျှ ြ်ရခသ ပုံသြ်ခသ ြစ်လ ြေဲပ့် ပီျား၊ ဣသခရလလူမျ ျားအကြ ျား ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သည်
တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားမှ လူမျ ျားြ န ျားခထ င်ရခသ စြ ျားမျ ျား ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါ၏ ပညတ်တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ပညတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ပထမဆျားုံ
ရရှသူမျ ျား ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါ၏ လမ်ျားြေရီျားမျ ျားြုံ
မည်သရ
ုံ ့် ုံ ခသခလျား မတ်ရမည်ြုံ ပထမဆျားုံ သရှကြသူမျ ျားလည်ျား ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါ၏ လမ်ျားြေရီျားမျ ျားြုံ သြေဲက့် ြသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ဘျားုံ ခဘျားဘီဘင်မျ ျား ြစ်ြေရ
ဲ့် ုံ သ မြ၊
ခယခဟ ဝါြ ခရွ ျားြေျယ်ြေခ
ဲ့် သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ ြုံယစ
် ျား ပြုသူမျ ျားလည်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

အဲင်္တ
ုံ တ ြု ပည်ထမ
ဲ ထ
ှ ြ
ွ ်ြ ခမ ခရှခန ြ်သုံ လ
ုံ ့် ုံ
့် ုံြ်လ ကြခသ ဣသခရလလူတြ

လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားခပျားအပ်ရန် ခယခဟ ဝါသည် ခမ ခရှအတွြ် ပညတ်ခတ ်အမျ ျားအ ပ ျားြုံ
ပညတ်ခတ ်ခြေတ် ြ လအတွငျား် ြေျခပျားြေဲသ
့် ည်။ ဤပညတ်ခတ ်မျ ျားသည် ဣသခရလ
လူမျြုျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် ခယခဟ ဝါခပျားအပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ျား ြစ်ြ အဲင်္တ
ုံ တ ြုလူမျြုျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
ဘ မျှမသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ၊ ၎င်ျားပညတ်ခတ ်မျ ျားမှ ဣသခရလလူမျြုျားတြ
ုံ ့် ုံ ြနသ
် ့် တ်ထန်ျားြေျြုပ်ရန်အတွြ်
ရည်ရွယ်ထ ျားပပီျား ဣသခရလလူတအခပေါ်
ုံ ့်
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား ပြုလုံပ်ရန် ထ၎
ုံ င်ျားပညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
သူအသျားုံ ပြုြေဲသ
ုံ ့်
ဥပုံသခ
် နြ
့်် န်ျားကြ ြေင်ျားရှမရှ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မဘမျ ျားြုံ
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
့် ုံ ခစ ငထ
ရုံ ခသကြ ြေင်ျား ရှမရှ၊ ရုံပ်တုံဆင်ျားတမ
ုံ ျ ျားြုံ ြုံျားြွယက် ြ ြေင်ျား ရှမရှ အစရှသည်တမှ
ုံ ့် ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့််
အ ပစ်ရမရှ
ှ ၊ ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားရမရှ
ှ ြုံ စီရင်သည့်် အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျား ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ထသ
ုံ တ
ူ ထဲ
ုံ ့် ၌
ခယခဟ ဝါ၏မီျား ြင ့်် ဒဏ်ြေတ်ြေရသူအြေျြုျို့ ရှြေဲသ
့် ည်၊ ခြျ ြ်ြေဲ ြင ့်် ခပါြ်သတ်ြေရသူအြေျြုျို့ ရှြေဲပ့် ပီျား၊
ခယခဟ ဝါထမှ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြုံ ြေစ ျားြေဲရ
့် သူအြေျြုျို့ ရှြေဲပ့် ပီျားလျှင၊် ဤအရ အ ျား ၎င်ျားတုံ ့်
ထပ
ုံ ညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ြေမှုရမရှ
ှ အခပေါ်မူတည်၍ ဆျားုံ ြတ်သည်။ ဥပုံသခ
် နြ
့်် န်ျား ြေင်ျား
့် ုံ ခစ ငထ
မရှသူတသည်
ုံ ့်
ခြျ ြ်ြေဲ ြင ့်် ခသသည်အထ ခပါြ်သတ်ြေြေဲရ
် နြ
့် သည်။ ဥပုံသခ
့် ုံ
ခစ ငထ
့်် န်ျား ြေင်ျားမရှသည့်် ယဇ်ပခ
ုံ ရ ဟတ်တမှ
ုံ ့် မူ ခယခဟ ဝါ၏မီျား ြင ့်် ဒဏ်ြေတ်ြေြေဲရ
့် သည်။
မမတ၏မ
ုံ ့် ဘမျ ျားြုံ ရုံ ခသ ြေင်ျား မရှသူတသည်
ုံ ့်
လည်ျား ခြျ ြ်ြေဲ ြင ့်် ခသသည်အထ
ခပါြ်သတ်ြေြေဲရ
့် သည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ ခယခဟ ဝါြ အကြ ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခယခဟ ဝါြ
သူ၏ပညတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် ဥပခဒမျ ျားြုံ ြေျမှတြေ
် သ
ဲ့် ည်မှ လူတ၏
ုံ ့် အသြ်တ ၌
သူဦျားခဆ င်သည့်အ
် ြေါ၊ လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ န ျားခထ င်ပပီျား န ြေကြြ သူြ
့် ုံ
ပုံနြ
် န် ြေင်ျား မ ပြုကြခစရန် ြစ်သည်။ သူ၏အန င်္တ်အမှုအတွြ် အခ ြေြေအုံတ် မစ်ြုံ
ပ၍
ုံ ခြ င်ျားမွနစ
် ွ ြေျမှတ်န္င
ုံ ခ
် ရျားအတွြ် ခမွျားြင်ျားစ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ဆြ်လြ် ထန်ျားြေျြုပ်ထ ျားရန်
ထပ
ုံ ညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သူအသျားုံ ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ခယခဟ ဝါ ပြုြေဲခ
့် သ
အမှုခပေါ်မတ
ူ ည်၍ ပထမခြေတ်ြုံ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ဟုံခြေေါ်သည်။ ခယခဟ ဝါသည် မျ ျားစွ ခသ
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ပြုြေဲပ့် ပီျား အမှု အမျ ျားအ ပ ျားြုံ ပြုြေဲခ
ုံ ့် ုံ
့်
့် သ ်လည်ျား၊ မသန ျားမလည်ခသ ဤလူတြ
လူဆန်ပ၊ုံ အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ပ
် ၊ုံ ခယခဟ ဝါ၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ သန ျားလည်ရန် နည်ျားလမ်ျားတအ
ုံ ့် ျား
သွနသ
် င်ခပျားလျြ်၊ သူအခန
ြင့်် လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ ပြုသခဘ ြြ်မသ
ှ
လမ်ျား ပြေဲသ
့် ည်။
့်
အမျ ျားဆျားုံ အခန ြင့်် သူ ပြုြေဲခ
့် သ အမှုသည် သူ၏လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် သူ၏ ပညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လူတုံ ့်
လုံြခ
် လျှ ြ်ခစရန်အတွြ် ြစ်သည်။ အမှု ပြုြေဲ့် ြေင်ျားမှ အနည်ျားငယ်သ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ
လူမျ ျားအခပေါ်တင
ွ ် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ မှုသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တွင ် တုံျားတြ်မရ
ှု ရန်
ှ အထ မြျယ် ပန်ြေခ
ဲ့် ပ။ လူတြ
ုံ ့် ုံ ြနသ
် ့် တ်ရန်န္င
ှ ့််

ထန်ျားြေျြုပ်ရန်အတွြ် ပညတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြသ
ုံ
သူစတ်ဝင်စ ျားြေဲသ
ုံ ြေျန်တုံနျား် ြ
့် ည်။ ထအ
ဣသခရလလူမျြုျားအတွြ် ခယခဟ ဝါသည် ဗမ န်ခတ ်ထ၌
ဲ ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ
ဘုံရ ျားသြေင်မျှသ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ သူသည် များုံ တမ်တုံင၊် မီျားတင
ုံ ် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခယခဟ ဝါြ
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ရန် ခတ င်ျားဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်အ
် ရ မှ ယခနခြေတ်
လူမျ ျားမှ သူ၏ပညတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
့်
ဥပခဒမျ ျားအ ြစ် န ျားလည်ထ ျားကြသည်၊့် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျားမျ ျားဟုံပင် ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်အ
့် ရ မျ ျားြုံ
န ြေ ြေင်ျားသ ြစ်သည်၊ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ခယခဟ ဝါ ပြုြေဲသ
် ရ မှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည့်အ
ခ ပ င်ျားလဲခစရန်အတွြ် ရည်ရွယြေ
် ဲ့် ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျား၌ ရှသငရ
့်် ထ
ှ ြ
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျားြုံ
ပ၍
ုံ ခပျားအပ်ရန်၊ သူြယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
် န္ှုတ် ြင ့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားညန်ခပျားရန် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်၊
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ြန်ဆင်ျားြေရပပီျားခန ြ် လူသ ျားသည် မမ၌ ရှသင်သ
့် ည်အရ တစ်ြေုံမျှ
မရှခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် သူဦျားခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ လူတအ
ုံ ့် ျား
၎င်ျားတ၏ဘ
ုံ ့်
ျားုံ ခဘျားမျ ျား ြစ်ကြခသ အ ဒန္ှငဧ
့်် ဝတထြ်
ုံ ့်
သ လွန ် သွ ျားခစလျြ်၊ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား
ြမဘ ခပေါ် ရှ ၎င်ျားတ၏ဘဝမျ
ုံ ့်
ျားအတွြ် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသငသ
့်် ည့်အ
် ရ မျ ျားြုံ ခယခဟ ဝါြ လူတအ
ုံ ့် ျား
ခပျားြေဲသ
ုံ သ ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခယခဟ ဝါ ခပျားြေဲသ
့် ရ မှ အစဦျား၌ အ ဒန္ှင ့််
့် ည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
့် ခ
့် ည်အ
ဧဝတြ
ုံ ့် ုံ ြုံယခ
် တ ်ခပျားြေဲသ
ုံ သ လွနခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ မည်သပင်
ုံ ့် ဆခ
ုံ စ
့် ည်ထြ် ပ၍
ဣသခရလ ပည်၌ ခယခဟ ဝါ ပြုြေဲသ
ွ ်ြုံ လမ်ျား ပခပျားရန်န္င
ှ ့်် လူတသည်
ုံ ့်
့် ည့်် အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
မမတ၏
ုံ ့် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ြ
် ုံ သမှတ်ခစန္င
ုံ ရ
် န်သ ြစ်သည်။ ခယခဟ ဝါြ လူတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားတုံ မ
ုံ ့် ုံ လမ်ျား ပ ြေင်ျားသ ပြုြေဲသ
့် ၊ဲ ၎င်ျားတြ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့် ပြုြေဲဘ
ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ခယခဟ ဝါ ပြုြေဲသ
့် ည့်် အမှုအ ျားလုံျား၏ အြေျြုပ် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ဣသခရလတစ် ပည်လုံျား၌ သူ ပြုြေဲခ
ုံ ျား် ၊ ြစ်ရပ်မန
ှ ် ဇ တ်ခကြ င်ျား၊
့် သ အမှု၏ ခန ြ်ြေသမင
အန္ှစ်သ ရ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခယခဟ ဝါ လြ်ခတ ်၏ ထန်ျားြေျြုပ်မခ
ှု အ ြ်၌ ထ ျားရရန်
ှ
သူ၏အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် အမှုခတ ်၏ အစလည်ျား ြစ်သည်။ ထမ
ုံ ှခန၍ သူ၏ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်၌ သ ၍မျ ျားခသ အမှုတုံ ခပေါ်
ွ လ
်
ြေဲသ
့် ည်။
့် ထြ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ရှ အမှုခတ ်” မှ

ခယရှု ပြုြေဲခ
ုံ ြေတ်မှ လူသ ျား၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျား န္ှငအ
့်် ညီ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။
့် သ အမှုသည် ထခ
သူ၏တ ဝန်သည် လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခရွ ျားန္တ
ှု ်ရန်၊ ၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားြုံ ြေွငလ
့်် တ်ရန် ြစ်ရ ၊ သူ၏
စတ်သခဘ ထ ျားသည် န္ှမ်ြေ
့် ျ ြေင်ျား၊ သည်ျားြေ ြေင်ျား၊ ြေျစ် ြေင်ျား၊ ဘ သ တရ ျား ြုံငျား် ရှုင်ျား ြေင်ျား၊ စတ်ရှည် ြေင်ျား၊
သန ျားြရုံဏ ၊ ခမတတ တုံ ြင
့် ။ သူသည် အလျှပယ်မျ ျား ပ ျားလှခသ ခြျျားဇူျားခတ ်၊
့် ့်် အတပပီျားြေဲ၏

ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ တန္ှ
ုံ ့် င ့်် လူတြေ
ုံ ့် စ ျားန္င
ုံ မ
် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ လူသ ျားတထ
ုံ ့် ယူခဆ င်လ ြေဲ၏
့် ၊
၎င်ျားတြေ
ုံ ့် စ ျားရန် ပငမ်ျားြေျမ်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ခပျ ်ရင် ြေင်ျား၊ သူ၏သည်ျားြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျား၊ သူ၏သန ျားြရုံဏ န္ှင ့််
ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုတြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ခပျားြေဲ၏
ုံ ့် ြုခတွျို့ ြေဲရ
့် ။ ယင်ျားအြေျန်၌ လူတကြ
့် သည့်် အလျှပယ်
မျ ျား ပ ျားလှခသ ြေစ ျားစရ မျ ျား ြစ်သည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျား အတွငျား် မှ ပငမ်ျားြေျမ်ျားမှု န္ှင ့််
လုံ ြေြုမှုြေစ ျားြေျြ်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားအတွငျား် မှ စတ်ြေျ ခသြေျ ခသ ြေစ ျားြေျြ်၊
ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မှီြေုံအ ျားြုံျားမှု စသည့်အ
် ရ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတရှ
ုံ ့် ငသ
် န်ခနထင
ုံ ်
ြေဲသ
် ြေတ်တင
ွ ် ပါဝင်ြေ၏
ဲ့် ။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လူသ ျားသည်
့် ည့်ခ
စ တန်၏ခြ ြ် ပန်ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ုံ ့်
င ့်် လူသ ျားအ ျားလုံျားတအ
ုံ ့် ျား
့် ပပီျား ြစ်သည်၊ ထခကြ
ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျား အမှုြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစရန်အတွြ် အလျှပယ်ခပါမျ ျားလှခသ ခြျျားဇူျားခတ ်၊
အဆျားုံ မရှခသ စတ်ရည
ှ ် သည်ျားြေ ြေင်ျားတုံ လ
ဲ့် ည့်အ
် ပင်၊ ထမ
ုံ ျှမြ လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ
့် ုံအပ်ြေသ
ခ ပခစရန်အတွြ် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မရ
ှု မည့်
ှ
် လုံခလ ြ် ပည့်စ
် ခ
ုံ သ ယဇ်တစ်ြေြ
ုံ ုံလည်ျား
လုံအပ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၌ လူသ ျားတုံ မင်
ဲ့် ခသ အရ သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားအတွြ်
့် ြေရ
ငါ၏အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်သည့်် ခယရှု သ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသ
ုံ ့် ြေဲသ
့် မျှမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ပည့်စ
် ၍
ုံ စတ်ရှည် ြေင်ျား ရှန္င
ုံ သ
် ည် ဟူ၍ ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတုံ မင်
ဲ့် မျှမှ ခယရှု ၏
့် ြေသ
သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုတပင်
ုံ ့် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ်
ခမွျားြွ ျားြေဲခ
့််
ြစ်၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျား မြေရန္င
ုံ မ
် ီ၌၊
့် သ ခကြ ငသ
အြျြုျားတရ ျားရရှခစရန်အလငှ
ုံ ့် ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ခယရှု ြ အပ်န္င
ှ ျား် ထ ျားခသ
ခြျျားဇူျားခတ ်အမျြုျားမျြုျားတြ
ုံ ့် ုံ မ ြစ်မခန ြေစ ျားြေဲက့် ြရသည်။ ဤနည်ျားအ ျား ြင ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ြေစ ျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားြုံ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ပင်၊
ခယရှု ၏စတ်ရည
ှ သ
် ည်ျားြေမှုြုံ ြေစ ျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ခရွ ျားန္တ
ှု ်ြေရမည့်် အြေွငအ
့်် လမ်ျားြလ
ုံ ည်ျား
ရန္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယရှု ၏ စတ်ရည
ှ ် သည်ျားြေမှုခကြ ငသ
့််
ခယရှု အပ်န္င
ှ ျား် ထ ျားသည့််
ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ ရရှရန်အြေွငန္
့်် င
ှ ့်် အလျှပယ် ြစ်ခသ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ြေစ ျားရန်အြေွငြ
့်် ုံ
ရြေဲက့် ြ ြေင်ျား ြစ်၏။ ငါသည် ခ ြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ ြ
ုံ ့် ုံ ခရွ ျားန္တ
ှု ်ရန် လ ြေဲ့် ြေင်ျားမဟုံတ၊် အ ပစ်သ ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခရွ ျားန္တ
ှု ်ရန်၊ အ ပစ်သ ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားမှ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေရခစရန်
လ ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်ဟူ၍ ခယရှု ခ ပ ြေဲသ
် ြေါ
့် လုံပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူဇ့် တြေယူ သည့်အ
ခယရှု သည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ြျန်ဆဲ ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏ ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျား ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ျား
သည်ျားမြေ ြေင်ျားဟူသည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ယူခဆ င်လ ြေဲမ
ုံ ျှင၊် လူသ ျားသည် ခရွ ျားန္တ
ှု ်ြေရမည့််
့် ည် ဆလ
အြေွငအ
့်် လမ်ျားြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရရှလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အ ပစ်တုံ ြင
့််
့် ည် မဟုံတသ
့် သ

ထ ဝရ ပည့်န္
် ြ
ှ ်လျြ် ရှခနလမ်မ
ုံ ့် ြစ်ြေလ
ဲ့် ျှင၊် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသသ
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်သည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ရပ်တနသ
် ့် ွ ျားြေဲမ
့် ည် ြစ်ြ ၊ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်သည်
န္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် ရှညက် ြ ြေဲခ
ုံ ့်
လည်ျား ပ၍
ုံ မျ ျား ပ ျားြ
့် ပလမ်မ
့် ည်။ လူသ ျား၏ အ ပစ်တသည်
ပ၍
ုံ ကြီျားခလျားလ လမ်မ
ုံ ့် ျား ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားသည် အြေျည်ျားန္ျားီှ သ
့် ည်သ ြစ်၍၊ လူသ ျားတအ
ြစ်ြေခ
ဲ့် ပလမ်မ
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါအ ျား ပညတ်ခတ ်ခအ ြ်၌သ
့် ည်။ လူသ ျားတသည်
အခစြေန္င
ုံ က် ြခပလမ်မ
ုံ ့် တွင ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်တမှ
ုံ ့် မူ အဦျားအစ ြန်ဆင်ျားြေလူသ ျားတ၏
ုံ ့်
့် ည်၊ သရ
အ ပစ်တထြ်
ုံ ့်
ခြျ ်လွနသ
် ွ ျား မည်သ ြစ်၏။ ခယရှု သည် လူသ ျားအ ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ
ြေွငလ
့်် တ်လျြ်၊ လုံခလ ြ် ပည့်စ
် ခ
ုံ သ သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုြုံ ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ယူခဆ င်လ ြ ြေျစ်ြေင်ြေခ
ဲ့် လခလ၊ လူသ ျားသည် ခယရှု အ ျား ြင ့်် ြယ်တင်ြေရရန်န္င
ှ ့်် ခယရှု ြ
ကြီျားစွ ခသ အြုံျားအြေ ြင ့်် ပန်ဝယ်ယြေ
ူ သ
ဲ့် ည့်် ခပျ ြ်ခသ သျားုံ သငယ်မျ ျား အ ြစ် ခြေေါ်ဆြေ
ုံ ရရန်
အြေွငြ
့်် ုံ ပ၍
ုံ ရခလခလ ြစ်၏။ ခယရှု သည် သူ၏ခန ြ်လုံြ်တြ
ုံ ့် ုံ ြေျစ်ခသ မြေင်တစ်ဦျားြ
မမ၏ရင်ဝယ်ရှ န္စ
ုံ ့် ြခလျားငယ်
ုံ ့်
အ ျား ဆြ်ဆသြဲသ
့် ုံ ဆြ်
ဆခသ ခကြ င၊့်် စ တန်သည် ဤအမှုတွင ်
့်
ဝင်ခရ ြ်မစွြြ
် ြ်န္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ြေျ။ ခယရှု သည် ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ခဒါသ ြစ် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မထီမဲ့် မင် ပြု ြေင်ျား
မရှြေဲဘ
့််
ပည့်န္
် ြ
ှ ြေ
် ၏
ဲ့် ၊ သူသည် ၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျား၌ ခဒါသတကြီျား ြစ် ြေင်ျား အလျှငျား် မရှြေဲဘ
့် ၊ဲ န္ှစ်သမ်မ
့် ှု ြငသ
့် ၊ဲ
“အ ြေ ျားသူတအ
ုံ ့် ျား အကြမ်ြေန
ုံ စ်ဆယ် ြေုံနစ်လီခ မ ြ်ခအ င် ြေွငလ
့်် တ်ရမည်” ဟုံ
ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည်အထပင် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ သည်ျားြေြေဲြ
၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မုံြမ
် ဲမန္
ှု င
ှ ့််
့်
မသန ျားမလည်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ မသြျြုျားြျွန ် ပြုြေဲခ
ုံ ့်
င ့်် အ ြေ ျားသူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားတသည်
ုံ ့်
့် လသည်။ ထခကြ
သူ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားအ ျား ြင ့်် ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်ခ ပ င်ျားလဲြေပဲ့် ပီျား ထခကြ
ုံ ့်
ငသ
့်် လျှင ် လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏စတ်ရှည် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားအတွြ် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ ရြေဲက့် ြ၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားခြေတ်၏အမှု ခန ြ်ြယ
ွ မ
် ှ အ ြစ်မှန”် မှ

ခယရှု သည် သူ၏လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၌ စတ်ြေစ ျားမှု လုံျားလုံျားမရှြေဲခ
့် သ ် င ျားလည်ျား၊ သူသည်
သူ၏တပည့်ခ
် တ ်မျ ျားြုံ အစဉ်အပမဲ န္ှစ်သမ်ြေ
ဲ့် ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အခထ ြ်အပခ
ုံ ့် ုံ
့် ၏
့် ပျားြေဲ၏
့် ၊ ၎င်ျားတြ
ြူညပ
ီ ပ
ုံ ့်
် သူအခန
ြင့်် အမှုမည်မျှြုံ ပြုြေဲသ
ုံ ခြုံ
့် ျားုံ ြေဲ၏
့် ။ သခသ
့် ည် ြစ်ခစ၊ ဆင်ျားရဲဒြ
့်
မည်မျှကြ့်ကြ့် ြေြေဲရ
ုံ ့်
လွနြ
် ဲခသ ခတ င်ျားဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျားြုံ
့် သည် ြစ်ခစ၊ သူသည် လူတအခပေါ်
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မ ပြုလုံပ်ြေဘ
ဲ့် ၊ဲ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားအတွြ် အစဉ်အပမဲ စတ်ရည
ှ သ
် ည်ျားြေ
ြေဲခ
ုံ ့်
သူြ
ှ ခ
် ယရှု ”
့် သ ခကြ င၊့်် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်မှ လူတသည်
့် ုံ “ြေျစ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ ြယ်တင်ရင
ဟူ၍ အ မတ်တန္ျားုံ ခြေေါ်ခဝေါ် ြေဲက့် ြသည်။ ယင်ျားခြေတ်ြ လမှ လူအ ျားလုံျားတအတွ
ုံ ့်
ြြ
်
ျား

ခယရှု ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားသည် သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုသ ြစ်ြေ၏
ဲ့် ။ သူသည်
လူတ၏
ုံ ့် ပစ်မှ ျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မှတ်သ ျား ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သူ၏ဆြ်ဆမှုမှ လည်ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပစ်မှ ျား ြေင်ျားမျ ျားတင
ွ ် မည်သည့်် အြေါမျှ အခ ြေမတည်ြေခ
ဲ့် ြေျ။
ယင်ျားသည် ြွဲ ပ ျားခသ ခြေတ်တစ်ြေုံ ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ခကြ င၊့်် လူတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် ဝလင်စွ စ ျားခသ ြ်န္င
ုံ ခ
် စရန်
အတွြ် မျ ျားစွ ခသ အစ အ ဟ ရတြ
ုံ ့် ုံ လူတအခပေါ်
ုံ ့်
သူန္င
ှ ျား် အပ်ခပျားြေဲသ
့် ည်။ သူသည်
န မြျန်ျားသြ
ူ ုံ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ ြေင်ျား၊ နတ်ဆျားုံ တြ
ုံ ့် ုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျား၊ ခသသူြုံ ပန်ရင
ှ ခ
် စ ြေင်ျားအ ျား ြင ့််
သူ၏ခန ြ်လုံြအ
် ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြျျားဇူျားခတ ် ြင ့်် ပြုမူဆြ်ဆြေဲ၏
ုံ ့်
ြင ့်် သူြ
့် ။ လူတအခန
့် ုံ
ယုံကြည်န္င
ုံ ခ
် စရန်န္င
ှ ့်် သူ ပြုသမျှအ ျားလုံျားမှ ခလျားနြ်စွ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ စ
် ွ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်ခကြ င်ျား
မင်ကြခစရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ သူသည် ပုံပ်ပခ
ွ နခသ အခလ င်ျားခြ င် တစ်ြေုံြုံ ထခ မ ြ်ခစသည်အထ
ပြုြေဲ၍
ဲ ခသသူသည်ပင် ပန်ရင
ှ န္
် င
ုံ ခ
် ကြ င်ျားြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ပသြေဲ၏
့် ၊ သူ၏လြ်ထ၌
့် ။
ဤသခသ
ုံ ့်
နည်ျားလမ်ျား ြင ့်် သူသည် တတ်ဆတ်စွ သည်ျားြေ၍၊ သူ၏ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားအမှုြုံ ၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျား၌
ခဆ င်ရွြြေ
် ခ
ဲ့် လသည်။ ြ ျားတင
ုံ ၌
် သမှု ြငစ
့်် ဲရ
ွ ုံ ြ် ြေင်ျား မြေရမီြပင်၊ ခယရှု သည် လူသ ျားတ၏
ုံ ့်
အ ပစ်မျ ျားအတွြ် တ ဝန်ယထ
ူ
ျားပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အတွြ်
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား ြစ်ခနြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်။ ြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ် အဆျားုံ စီရင် ြေင်ျား မြေရမီ၌ပင်၊
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခရွ ျားန္ှုတ်ရန်အလငှ
ုံ ့် ြ ျားတင
ုံ သ
် ုံ သွ
့်် ှစ်ထ ျားြေဲပ့် ပီ
့် ျားရ လမ်ျားအ ျား ြွငလ
ြစ်သည်။ အဆျားုံ တင
ွ မ
် ူ ြ ျားတင
ုံ အ
် လငှ
ုံ ့် သူြ
် ူ ခပျားဆပ်လျြ်၊ ြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ်
့် ုံယသ
သမှုစွဲရုံ ြ် ြေင်ျားြေြေဲရ
ှ ့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားအ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ
့် ပပီျား သူသည် သူ၏သန ျားြရုံဏ ၊ ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုန္င
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အခပေါ် န္ှငျား် အပ်ြေသ
ဲ့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားခြေတ်၏အမှု ခန ြ်ြယ
ွ မ
် ှ အ ြစ်မှန”် မှ

ခယရှု ၏ခရွ ျားန္ှုတ် ြေင်ျားသ မရှြေဲလ
ွ ်သည် အ ပစ်၌ ထ ဝရ
့် ျှင၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ရှငသ
် န်ခနထင
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြမည် ြစ်ြ ၊ အ ပစ်၏ သ ျားသမီျားမျ ျား၊ မစဆ တမှ
ုံ ့် ဆင်ျားသြ်လ သူမျ ျား ြစ်လ ကြ
လမ်မ
ုံ ့် ဆြ် ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ်၊ ြမဘ ခလ ြ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် စ တန် ြျန်ျားဝပ်ခသ နယ်ခ မ၊
့် ည်။ ဤသသ
၎င်ျား၏ခနထင
ုံ ရ
် အရပ် ြစ်လ ခပမည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားအမှုသည် လူသ ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ်ြေင်ကြင်န မှုတအ
ုံ ့် ျား ပသရန် လုံအပ်ြေ၏
ဲ့် ၊ ယင်ျားသခသ
ုံ ့်
နည်ျားလမ်ျားအ ျား ြငသ
့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ြေ
် ၍
ဲ့် ၊ အဆျားုံ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား ြေရရန်န္င
ှ ့််
အ ပည့်အ
် ဝ ရယူ ြေင်ျားြေရခစရန် အြေွငြ
့်် လ
ုံ ည်ျား ရန္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ အမှု၏ ဤအဆငသ
့််
မရှြေဲလ
့် ျှင၊်
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်သည် တျားုံ တြ်န္င
ုံ ြေ
် လ
ဲ့် မ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ အြယ်၍

ခယရှု သည် ြ ျားတင
ုံ ၌
် အဆျားုံ စီရင် ြေင်ျား မြေြေဲရ
ူ ုံသ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ၍
့် ခသ ်၊ သူသည် န မြျန်ျားသြ
နတ်ဆျားုံ တြ
ုံ ့် ုံသ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေဲခ
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားအတွြ် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ
့် သ ်၊ လူတသည်
လုံျားလုံျားြေရန္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတခ
် ြေျ။ ခယရှု သည် ြမဘ ခလ ြခပေါ်တင
ွ ် သူ၏အမှုြုံ ပြုရင်ျား ြုံနဆ
် ျားုံ ြေဲသ
့် ည့််
သျားုံ န္စ
ှ ်ြေြ
ွဲ
လအတွငျား် ၌၊ သူသည် ခရွ ျားန္ှုတ် ြေင်ျားအမှု၏ တစ်ဝြ်ြသ
ုံ
ပပီျားခ မ ြ်ြေ၏
ဲ့် ၊ ထခန
ုံ ့် ြ်
ြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ် သမှုစွဲရုံ ြ်ြေရ ြေင်ျားန္ှင ့်် အ ပစ်တုံ ြင
် ြ
ှ ်ခသ ဇ တပြတပုံသဏ္ဌ န်
့် ့်် ပည့်န္
ြစ်လ ြေင်ျားအ ျား ြငလ
့်် ည်ျားခြ င်ျား၊ နတ်ဆျားုံ ထ အပ်န္ြေ
ှ ရ ြေင်ျားအ ျား ြငလ
့်် ည်ျားခြ င်ျား၊ သူသည်
ြ ျားတင
ုံ ၌
် အဆျားုံ စီရင်ြေရ ြေင်ျားအမှုြုံ ပပီျားခ မ ြ်ြေြ
ဲ့်
၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြကြမမ ြုံ ထန်ျားသမ်ျားြေဲ့် ြေင်ျား
ြစ်သည်။ သူအ
ွ ်ြုံ ခရွ ျားန္တ
ှု ်
့် ျား စ တန်၏လြ်သုံ လ
့် ဲအပ်ပပီျားခန ြ်မှသ ၊ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်၏။ သျားုံ ဆယ့်သ
် ျားုံ န္စ
ှ ်ြေွဲ ကြ ြ လအတွငျား် သူသည် ြမဘ ခလ ြခပေါ်၌ ခလှ င်ခ ပ င်
ြေရ ြေင်ျား၊ အသခရြျြ်ြေရ ြေင်ျား၊ ပစ်ပယ်ြေရ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေစ ျားြေဲရ
့် ြ ၊ သူ၌ ခြေါင်ျားြေျရန်ခနရ ၊
န ျားြေရ
ုံ န်ခနရ မရှသည် အထ ြစ်ြေပဲ့် ပီျား၊ ထခန
ုံ ့် ြ်တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ၍ အ ပစ်ြင်ျားခသ ြေန္ဓ ြစ်သည့််
သူ၏ ြစ် ြေင်ျားတစ်ြေုံလုံျားသည် ြ ျားတုံငထ
် ြ်၌ သမှုစွဲရုံ ြ်ြေရလျြ် အဆျားုံ စီရင် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ၏။ သူသည်
ရှရှသမျှခသ ဒုံြခဆင်ျားရဲမန
ှ သ
် မျှြုံ ကြ့်ကြ့်ြေြေဲ၏
ုံ ့် သူအ
့် ။ အ ဏ ရှသူတြ
့် ျား ပြ်ရယ် ပြု၍
ြျ ပွတန္
် င
ှ ရ
့်် ုံ ြန္
် ြ
ှ ြေ
် သ
ဲ့် လုံ၊ စစ်သ ျားမျ ျား ြလည်ျား သူ၏မျြ်န္ ှ ြုံ တခတွျားန္ှငပ
့်် င် ခထွျားြေဲက့် ြ၏၊
သခသ
ုံ ့်
် သူသည် ဆတ်ဆတ်သ ခနြေဲ၍
၊ ခသဆျားုံ သည်အထ အကြင်ျားမဲ့်
့် ၊ အဆျားုံ ထတုံင ် ကြ့် ကြ့်ြေြေဲြ
့်
န ြေသွ ျားြေဲပ့် ပီျားခန ြ် လူသ ျားအ ျားလုံျား တြ
ုံ ့် ုံ သူခရွ ျားန္ှုတြေ
် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်ခလသည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်မှသ သူသည်
အန ျားယူြေင
ွ ရ
့်် ြေဲသ
ုံ စ
် ျား ပြုြေဲ၏
့် ည်။ ခယရှု ပြုြေဲခ
့် သ အမှုသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် ြုံသ ြယ
့် ၊
ယင်ျားသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြု ြေင်ျား မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏
အမှုအတွြ် အစ ျားထျားုံ ြေင်ျားတစ်ြေုံလည်ျား မဟုံတခ
် ြေျ။ ဤသည်မှ ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားခြေတ် ြစ်သည့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြတ်သန်ျားြေဲပ့် ပီျားခသ ဒုံတယခြေတ်ဟူသည့်် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် အတွငျား် ရှ ခယရှု အမှု၏
အန္ှစ်သ ရပင် ြစ်ခလသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခရွ ျားန္တ
ှု ် ြေင်ျားခြေတ်၏အမှု ခန ြ်ြယ
ွ မ
် ှ အ ြစ်မှန”် မှ

ထအ
ုံ ြေျန်ြ ခယရှု ၏ အမှုမှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ှု ်ရန် ြစ်သည်။ သူြ
့် ုံ
ယကုံ ြည်သအ
ူ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားသည် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
့် သည်၊ သူြ
့် ုံ ယုံကြည်ခနသခရွ ျို့ သူြ
သင်ြ
ှု ်မည်၊ သင်သည် သူြ
့် ုံ ခရွ ျားန္တ
့် ုံ ယုံကြည်ပါြ သင်သည် အ ပစ်သ ျားတစ်ခယ ြ်
မဟုံတခ
် တ ဘ
့် ၊ဲ သင်၏အ ပစ်မျ ျား အ ျားလုံျား ခ ြလတ် ြေင်ျားြေရသည်။ ဤသည်မှ ြယ်တင်ြေရ ြေင်ျားန္ှင ့််
ယကုံ ြည် ြေင်ျားအ ျား ြင့်် ခလျ ်ြန်ခစ ြေင်ျားဟူသည့်် အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသည့််

သူမျ ျားအတွငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပုံနြ
် န်၍ ဆန်ြျင်
သည်အ
့် ရ ြျန်ခနခသျားပပီျား၊ ၎င်ျားြုံ
့်
တ ြည်ျား ြည်ျားြေျင်ျား ြယ်ရှ ျားပစ်ရန် လုံြေပ
ဲ့် ါခသျားသည်။ ြယ်တင် ြေင်ျားဟူသည်မှ လူသ ျားသည် ခယရှု ၏
ရယူ ြေင်ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြေြေဲပ့် ပီျားပပီဟုံ ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျားမဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားသည် သူသည်အ ပစ်တရ ျားန္ှင ့််
မသြ်ဆင
ုံ ခ
် တ ဘ
့်် တ်ြေရ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ သင်ယုံကြည်ပပီဆပ
ုံ ါြ
့် ၊ဲ သူ၏ အ ပစ်မျ ျားြေွငလ
အ ပစ်တရ ျားန္ှင ့်် ခန ြ်တစ်ြန် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ သြ်ဆင
ုံ ခ
် တ မ
့် ည် မဟုံတ်ခြေျ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
် ရူ ပါရုံ (၂)” မှ
့် မှုခတ ၏

ခယရှု သည် လူခလ
ြထဲသုံ ကြလ
ြေဲခ
ွ ၊် သူသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ
့် သ အြေျန်တင
့်
့်
ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားြေဲပ့် ပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်တစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြင ့်် သူသည်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ြ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူ အ ျားလုံျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရမည် ြစ်သည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လမ်ျား ပမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လြ်ြေလ န္င
ုံ လ
် မ်မ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
့် ည်။ ခယရှု သည် လူသ ျားအလယ်တွင ် အမှုမျ ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ြေခ
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံသ ပပီျားစီျားခစြေဲပ့် ပီျား လူသ ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်
ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားထမှ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျားလုံျား
ြယ်ရှ ျားမခပျားြေဲခ
် ဝ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ခယရှု အခန ြင ့််
့် ပ။ စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်လ ပပီျား လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်သည်သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် လူသ ျားထမှ သူ၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်စွ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား
လုံျားဝြယ်ရှ ျားခပျားရန် သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်လည်ျား လုံအပ်ခပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျားသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျားမှ ြေွငလ
့်် တ်ြေရပပီျား ြစ်သ ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ
ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ ဦျား
့် ခဆ င်ရန် လူဇ့် တ ပန်လည်ြေယူပပီ ြစ်ပပီျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ စတင်ပပီ ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် လူသ ျားြုံ သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့််
ခလ ြတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည်။ သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္နွ ြေသူအ ျားလုံျားသည်
့်
သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ပပီျား သ ၍ကြီျား မတ်ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ရရှရခပမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလင်ျားတင
ွ ် အမှနတ
် ြယ် အသြ်ရင
ှ က် ြရမည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျား၊
လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်တြ
ုံ ့် ုံ ရရှကြရလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

လြ်ရှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုမှ အဓြအ ျား ြင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင့်် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပရန် ြစ်သည်။
ဤအခ ြေြေအုံတ် မစ်ခပေါ်တွင ် ဆြ်လြ် အခြ င်အထည်ခြ ်ရင်ျား၊ သူသည် သ ၍မျ ျားခသ
သမမ တရ ျားြုံ လူတထ
ုံ ့် ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားြ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ
ပမ
ုံ ည
ုံ န် ပခပျားသည်၊ ဤသုံ ြင်
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ မမြယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
်
့် ့် လူတြ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင် ြေင်ျားန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခလသည်။ ဤသည်မှ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ခန ြ်ြွယ်တင
ွ ်
တည်ရသည့်
ှ
အ
် ရ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အမှုသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆရ
ုံ န် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် လူတင
ွ ် ကြီျားမ ျားခသ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား သြ်ခရ ြ်န္င
ုံ သ
် ည်။
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေ ြေင်ျား ြင့်် ဤလူမျ ျားတင
ွ ် ယြေုံ သြ်ခရ ြ်ခသ
အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏ နမတ်လြခဏ မျ ျား န္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ
လြ်ြေခသ သူမျ ျားခပေါ် သြ်ခရ ြ်ြေခ
ဲ့် သ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားထြ် မျ ျားစွ ပမ
ုံ ုံ ကြီျားမ ျားလှသည်။
အခကြ င်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားသည် လြ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားမျ ျား ြင့်် လူသ ျားထမှ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားအတွငျား် ရှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားမှ ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် သူ၏အန ခရ င်္ါမှ
ြုံသခပျ ြ်ြင်ျားြေဲပ့် ပီျား သူ၏အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားအတွငျား် ရှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားြုံ မည်သုံ ့်
ြယ်ရှ ျားရမည်ဆသ
ုံ ည်အတွြ်မူ၊ ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြုံ ရှ
့် ခသျား၏။ လူသည်
သူ၏ယုံကြည် ြေင်ျားအတွြ် ြယ်တင်ြေရပပီျား သူအ
့်် တ် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ခသ ်လည်ျား၊
့် ပစ်မျ ျား ြေွငလ
လူ၏အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ သဘ ဝသည် ပခပျ ြ်ခစ ြေင်ျား မရှြေဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားအတွငျား် ရှ ြျန်ရခနဆဲ
ှ
့် ြဲသ
ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားမှုအ ျား ြင့်် လူ၏အ ပစ်မျ ျားသည် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား
ြေြေဲရ
ုံ ုံခပ။
့် ခသ ်လည်ျား၊ ဤအရ ြ လူသည် သူ၏အတွငျား် ၌ အ ပစ်မရှခတ ဟ
့် ုံ မဆလ
လူ၏အ ပစ်မျ ျားြုံ အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ြေွငလ
့်် တ်ြေရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူသ ျားြုံ ခန ြ်ထပ်
အ ပစ်မ ပြုန္င
ုံ ခ
် တ ရ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ သဘ ဝြုံ မည်သုံ ့်
့် န် မည်သုံ ့် ပြုလုံပ်ရမည်ဆသ
လုံျားဝ ပခပျ ြ်ခစပပီျား ခ ပ င်ျားလဲခစရမည်ဆသ
ုံ ည်တအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူ၊ သူသည် ဤ ပဿန ြုံ ခ ြရှငျား် ရန်

မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ်ြေြေဲရ
့် ပပီျား ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား
အမှုခကြ င ့်် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသည် သူ၏ အုံခဟ င်ျားသည့်် ခြ ြ် ပန် ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့််
စတ်သခဘ ထ ျား အတွငျား် တင
ွ ် ဆြ်လြ် အသြ်ရှငြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤသုံ ြစ်
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
့် ရ ၊ လူ၏အ ပစ်န္င
သဘ ဝြုံ တစ်ြန် လုံျားဝ ထွြခ
် ပေါ်မလ ြုံ လ
ုံ ုံ ြင
့် ုံျားဝ ပခပျ ြ်ခစရန်၊ ထသ
့် ့်် လူသ ျား၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ခ
် စရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ လူြုံ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားမှ လုံျားဝ ြယ်တင်ရမည် ြစ်သည်။ ဤအရ ြ လူသည် အသြ်တ တွင ် ကြီျားထွ ျားမှု
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန်၊ အသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန်န္င
ှ ့်် သူ၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲြုံ နည်
ျားလမ်ျားြုံ သခဘ ခပါြ်ရန် လုံအပ်ခပသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်
့်
လူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တ ြည်ျား ြည်ျား ခ ပ င်ျားလဲ ခစန္င
ုံ ခ
် စရန်န္င
ှ ့်် သူသည် အလင်ျား၏
ထွနျား် လင်ျားမခ
ှု အ ြ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ သူ လုံပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံန္င
ှ ့်် ြြ
ုံ ည
် န္
ီ င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ငှ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ြယ်ရှ ျားပစ်န္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စ တန်၏ အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမှ ြေျြုျားခြ ြ်လွနခ
် မ ြ်န္င
ုံ ရ
် န်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် အ ပစ်မှ
အ ပည့်အ
် ဝ လွတလ
်
န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ လူသည် ဤလမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ ့်
လုံအပ်ခပသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ လူသည် ပပီျား ပည့်စ
် ုံသည့်် ြယ်တင် ြေင်ျား ရရှလမ်မ
့် ည်။ ခယရှု သည်
သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲသ
့် ြေျန်တင
ွ ၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် လူ၏ အသပည သည် ခဝဝါျားပပီျား
့် ည်အ
မရှငျား် မလင်ျား ြစ်ခနဆဲ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသ ျားြ သူြ
့် ုံ ဒါဝဒ်၏သ ျားခတ ်အ ြစ် အပမဲ ယကုံ ြည်ြေပဲ့် ပီျား၊
သူြ
် ခ
ဲ့် သ ခစတန ရှခသ
့် ုံ ကြီျား မတ်ခသ ပခရ ြြ်အ ြစ်၊ လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတြေ
အရှငသ
် ြေင်အ ြစ် ထုံတခ
် ြ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည်။ အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား ြေွနအ
် ျားအခပေါ်
သူဝတ်
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား ခသသူပင်
့် ရုံ ၏ အစွနျား် ြုံ ထခတွျို့ ြေင်ျားမှ အန ခရ င်္ါပငမ်ျားြေဲက့် ြသည်။ မျြ်စြန်ျားသူ မင်န္င
အသြ် ပန်ရင
ှ န္
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် လူသည် မမြုံယြ
် ုံယ်အတွငျား် နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်တယ
ွ ်သည့််
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရှ ခြွမခတွျို့ ရှန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြုံ
မည်သုံ စွ
် ့် စ်ရမည်ြလ
ုံ ည်ျား မသြေဲခ
့် ပ။ လူသည် ဇ တပြတ၏ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခပျ ်ရင်မ၊ှု
့် နပ
မသ ျားစဝ
ုံ င်တစ်ဦျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ မသ ျားစုံတစ်ြေလ
ုံ ုံျားအခပေါ် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား၊
န မြျန်ျားမှုြုံ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ ြေင်ျား စသည်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားစွ ြုံ ရရှြေဲသ
့် ည်။
ြျန်သည်အ
့် ရ မျ ျားမှ လူ၏ခြ င်ျားခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားတရ ျား ြုံငျား် ရှုင်ျားခသ
အသွငအ
် ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍ တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားသည် ဤအရ မျ ျားြုံ အခ ြေြေ၍ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်သင်ြေ
ုံ ခ
် သ ယုံကြည်သအ
ူ ြစ် သတ်မှတ်ြေကဲ့် ြသည်။ ဤယကုံ ြည်သမ
ူ ျြုျားမျ ျားသ
့် ၍ရန္င
ခသဆျားုံ ပပီျားခန ြ် ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ ဝင်
ုံ ခ
် ပသည်၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတုံ ့်
့် ခရ ြ်န္င

ြယ်တင် ြေင်ျားြေြေဲရ
ုံ ုံြေခ
ဲ့် ပသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ဤလူမျ ျားြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် တစ်သြ်တ တွင ်
့် သည်ဟုံ ဆလ
အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လုံျားဝ န ျားမလည်ြေကဲ့် ြခပ။ ၎င်ျားတုံ လုံ
ဲ့် မျှအ ျားလုံျားမှ အ ပစ်မျ ျားြုံ
့် ပ်ခဆ င်ြေသ
ြျြူျားလွနပ် ပီျားခန ြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲရန် မည်သည်လ
့် မ်ျားခကြ င်ျားမျှ မရှဘဲ၊
အခတ မသတ်ခသ သသရ စြ်ဝင
ုံ ျား် တစ်ြေုံထတ
ဲ ွင ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ ဝန်ြေျရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။
ယင်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် ရှခသ လူ၏အခ ြေအခန ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပည်စ
့် ုံခသ
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်ပါသခလ ။ မရရှခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှု၏ ထအ
ုံ ဆင့််
ပပီျားဆျားုံ ြေဲသ
် န ြ်တွင၊် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား အမှု ြျန်ရြေဲ
ှ ခ
့် ည့်ခ
့် သျားသည်။
ဤအဆင်သ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် ြြူစင်ခစရန် ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ ုံ ြင
် လျှ ြ်ရမည့််
့် ည် လူြုံ န္ှုတြ
့် ့်် လုံြခ
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သူအ
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ သဘ ဝြုံ
့် ျား ခပျားရန် ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အ ပစ်န္င
ပခပျ ြ်ခစန္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည် သူအ
့်် တ်ြေရ ြေင်ျားတွငသ
်
့် ပစ်မျ ျား ြေွငလ
လုံျားဝဥဿုံရပ်တန်လ
် တွြ်၊ အြယ်၍ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြဆ
ုံ ြ်လြ်
့် မည် ြစ်သည့်အ
လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ဤအဆင်သ
ွ ျား် မည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ုံ အဓ
ပပ ယ်လည်ျားရှမည်
့် ည် အြျြုျား ြစ်ထန
့်
မဟုံတခ
် ပ။ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား အမှုသည် အဆျားုံ သုံ ခရ
ြ်ရှလ ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့်
စ တန်အခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မှတစ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျား
ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
ုံ ့် တွင ် လူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည်
့် သည်။ သရ
သ့်အတွငျား် တွင ် ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်သည်၊ လူသည် အ ပစ် ပြုန္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆန်ြျင်
န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မရယူခသျားခပ။ ယင်ျားမှ အမှု၏
့်
ဤအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ
့် င
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခစလျြ်၊ လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။ ယြေုံတင
ွ ် လူ၏အသြ်တ ြုံ
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြပ
် ပ
ုံ သ
် ည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
့် ုံျားပပီျား လူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လုံျားဝ အသစ် ပြု ပင်ခစန္င
ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် ဤအဆင်သ
ုံ ုံ အဓပပ ယ်ရှသည့်အ
် ပင် အြျြုျားလည်ျား ပမ
ုံ ုံ
့် ည် ယြေင်အဆင်ထ
့် ြ် ပမ
ြစ်ထန
ွ ျား် ခလသည်။ ယင်ျားသည် မျ ျားစွ သ ၍ ခစစ
့် ပ်ခသြေျ ခသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ြေုံ ြစ်သည်။
သုံ ြစ်
့် ရ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူဇ့် တြုံ ြေယူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏
အခရျားပါမှုြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်ြုံ လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ခစပပီျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်အတွငျား် တွင၊် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
ူ ျ ျား အ ျားလုံျားြုံ
့် ုံယကုံ ြည်သမ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ရန် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆ၏
ုံ ။ ဤသည်မှ ၊ “န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား” ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌
ကြလ ပပီျား ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား၏
စစ်မှနခ
် သ အခရျားပါမှုြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစြုံ ကြလ
ပပီျား ြစ်ခပသည်။ သူသည်
့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံသ ခ ပ ဆပုံ ပီျား၊ အြေျြ်အလြ်မျ ျား ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား ရှြေဲခပသည်။ ဤသည်မှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား၏ တြယ့်် အန္ှစ်သ ရ ြစ်ပပီျား၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆခ
ုံ သ အြေါ၊ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြ လူဇ့် တထဲသုံ ကြလ
ြေင်ျား ြစ်သည်။ “အစအဦျား၌
့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ရ၏။
ှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူ ရှ၏။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည်လည်ျား
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခတ ်မူ၏။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည်လည်ျား လူဇ တအ ြစ်ြုံ ြေယူ၍...။” ဤအရ
(လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားအမှု) သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌
ဘုံရ ျားသြေင်ပပီျားခ မ ြ်မည့်် အမှု ြစ်ပပီျား သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ် တစ်ြေုံလုံျား၏ ခန ြ်ဆျားုံ အြေန်ျား
ြစ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြမဘ ခ မသကြလ
ုံ ့်
ရမည် ြစ်ြ သူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လူဇ့် တ၌ ထင်ရှ ျားခစရမည် ြစ်သည်။ ယခန လုံ
့် ပ်ခဆ င်ပပီျားခသ အရ ၊
အန င်္တ်တွင ် လုံပ်ခဆ င်ပပီျားမည့်အ
် ရ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ပပီျားခ မ ြ်ခစမည့်အ
် ရ ၊ လူသ ျား၏ ခန ြ်ဆျားုံ
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ၊် ြယ်တင်ြေရမည့်သ
် မ
ူ ျ ျား၊ ြျြ်ဆျားီ ြေရမည့်သ
် မ
ူ ျ ျား၊ စသည် ြင-့်် အဆျားုံ တင
ွ ်
စွမ်ျားခဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် ဤအမှုအ ျားလုံျားြုံ ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား ခြ ် ပထ ျားပပီျား ြစ်ြ ၊ အ ျားလုံျားသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြ လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား၏ တြယ့်် အခရျားပါမှုြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစြုံ အလ
ုံ ့်
ငှ
့်
ြစ်သည်။ ယြေင်ြ ထုံတ် ပန်ြေသ
ဲ့် ည့်် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုဆင
ုံ ရ
် အမန်မျ
့် ျားန္ှင ့်် အခ ြေြေဥပခဒသမျ ျား၊
ြျြ်ဆျားီ ြေရမည့်သ
် မ
ူ ျ ျား၊ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ြေင်ျားထဲသုံ ဝင်
် မ
ူ ျ ျား့် ခရ ြ်ကြမည့်သ
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျားလုံျား ပည့်စ
် ရ
ုံ မည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအခတ အတွငျား် တွင ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ အဓြအ ျား ြင ့်် ပပီျားခ မ ြ်သည့််
အမှု ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ခရှျားမဆွြ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တ်သ ျား ထ ျားခသ သူမျ ျားသည် မည်သည်ခ
့် နရ န္ှင ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ကြ င်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ခရှျားမဆွြ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တသ
် ျားထ ျား ြေင်ျား မြေရခသ သူမျ ျားသည်
မည်သည်ခ
့် နရ န္ှင ့်် ဆင
ုံ ခ
် ကြ င်ျား၊ သူ၏လူမျ ျားန္ှင ့်် သူ၏သ ျားမျ ျားြုံ မည်ြသ
ဲ့် အမျ
ုံ ့်
ြုျားအစ ျား
ြေွဲ ြေ ျားသတ်မှတလ
် မ်မ
ုံ င
် ြုံ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ခကြ င်ျား၊ ဣသခရလန္င
့် ည် ြစ်ခကြ င်ျား၊
အဲင်္တ
ုံ တ ြု ပည်ြုံ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်လမ်မ
ုံ ့် ုံ သူသည် လူတအ
ုံ ့် ျား
့် ည် ြစ်ခကြ င်ျားတြ

န ျားလည်ခစခလသည်- အန င်္တ်တွင၊် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားတစ်ြေုံစီတုံငျား် ပည့်စ
် လ
ုံ မ်မ
့် ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်အ
့်် ခန၏။ ခြေတ်တင
ုံ ျား် တွင ် မည်သည့်အ
် ရ
့် မှု၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားသည် အရှန် မငလ
လုံပ်ခဆ င်ရမည်၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အတွငျား် တင
ွ ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သည့်အ
် ရ
လုံပ်ခဆ င်ရမည် ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ၊့်် ခဆ င်ရွြ်ရမည့်် သူ၏အမှုခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားထ ထုံတ်ခြ ် ပရန်
နည်ျားလမ်ျားမျ ျားအ ြစ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုပပီျား၊ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား
အ ျားလုံျားသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား၏ တြယ့်် အခရျားပါမှုြုံ
ပပီျားခ မ ြ်ခစရန်အလငှ
ုံ ့် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အရ အ ျားလျားုံ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ် ြင ့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်”
မှ

န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အစပျြုျားရန်၊ သူအမှု ပြုသည့်် နည်ျားလမ်ျားြုံ
ခ ပ င်ျားလဲရန်န္င
ှ ့်် ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျား၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုသည်။ ဤသည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု ပြုရ တွင ် အသျားုံ ပြုသည့််
အခ ြေြေသခဘ တရ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားြ လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်သည့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် မင်န္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားမှုတြ
ုံ ့် ုံ
ရှု မင်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် မတူညခ
ငှ
ီ သ ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားမှ စြ ျားခ ပ ရန် သူသည် လူဇ တြြေ
ုံ ယူြေသ
ဲ့် ည်။ လူြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၊ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားဟူသည့်် ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားြုံ ပမ
ုံ ခ
ုံ ြ င်ျားမန
ွ စ
် ွ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ ရ
် န်အလုံငှ့် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ အလုံပ်လုံပ်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား၏ စစ်မှနခ
် သ
အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျား၊ လူသ ျား၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ထဲသုံ ဝင်
့်် ည်
့် ခရ ြ်သငသ
ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သလ သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်ရန် ဆန္ဒရခသ
ှ
အမှုသည် အလုံျားစုံ ခအ င် မင် ြေင်ျားသုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားြေရခပသည်။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် လူတုံ ခြ
်ထတ
ုံ ်ြေရကြသည်၊ သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျားြေရပပီျား၊
့်
စမ်ျားသပ်ြေရကြခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မင်ကြပပီျား ြစ်သည်၊
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားကြပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ
သတ ပြုမကြပပီျား ြစ်သည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရှ ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျား တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအ
ုံ ့် ပင်၊ လူသ ျားအတွြ်

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် လူြုံြယ်တင်ရန် သူ၏ ဆန္ဒြုံ ယုံကြည်လ ကြပပီျား ြစ်သည်။
“န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်” ဟူသည့်စ
် ြ ျားလုံျားသည် ရုံ ျားရှငျား် ပပီျား သ မန် ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်မှ ခ ပ ဆခ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် စကြဝဠ တစ်ြေုံလုံျားြုံ
လှုပ်ြေါခစသည်၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲခစသည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် စတ်သခဘ ထ ျားအခဟ င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခ ပ င်ျားလဲခစပပီျား၊ ခလ ြတစ်ြေုံလုံျား
ြစ်ခပေါ်ခလ့်ရသည့်
ှ
် နည်ျားလမ်ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲခစသည်။ ခြေတ်ြ လမျ ျား တစ်ခလျှ ြ်တွင၊် ယခန၏
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် ဤနည်ျား ြင်အ
ုံ ုံ စြ
ျားခ ပ ပပီျား၊ လူသ ျားြုံ
့် မှု ပြုပပီျား သူသ လျှင ် ထသ
့်
ထသ
ုံ ြယ်
ုံ ့်
တင်ရန် ကြလ ခပသည်။ ဤအြေျန်မစ
ှ ၍ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏
လမ်ျား ပမှုခအ ြ်တွင ် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ထန်ျားခြျ င်ျား ြေင်ျားန္ှငခ
့်် ထ ြ်ပ့်ခပျား ြေင်ျားြေရလျြ်
အသြ်ရင
ှ က် ြခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ခလ ြ၌
ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ြျန် ြေင်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား အလယ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ က် ြပပီျား၊
သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတုံ ခအ
ြ်တင
ွ ်
့်
အသြ်ရင
ှ လ
် ကြပပီျား ြစ်သည့်် သ ၍ မျ ျားခသ လူမျ ျားပင် ရှခလသည်။ ဤန္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
ဤအမှုသည် လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျား အတွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျား ြေင်ျားအတွြန္
် င
ှ ့််
အုံခဟ င်ျားခသ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ခလ ြ၏ မူလသွင ် ပင်ြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြသ
်
ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည်၊ သူသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် စကြဝဠ အန္ှ လူ
ုံ ့် ုံ ဦျားခဆ င်ပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
့် တြ
အသျားုံ ပြုလျြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား ြယ်တင်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် အုံခဟ င်ျားခသ
ြမဘ ခလ ြ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်ြ ၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
့် ့်် သူ၏ စီမြေနြေ
ပပီျားစီျားခစြုံ န္ှု
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ် တစ်ခလျှ ြ်လုံျားတင
ွ ်
့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုမည် ြစ်သည်။ န္င
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ ပြုရန်န္င
ှ ့်် သူအမှု
့် ၏ ရလဒ်မျ ျားြုံ ရရှရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည် အြ
့် ွယရ
် မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားမရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် နမတ်လြခဏ မျ ျားြုံ
ပ ြေင်ျား မရှဘဲ၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရုံ မျှ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။
ဤန္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င၊့်် လူသ ျားသည် အ ဟ ရ ြည့်ြေ
် ရပပီျား၊ ခထ ြ်ပြေ
့် ရကြြ ၊
အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနခ
် သ အခတွျို့အကြြုြုံ ရရှသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်သည် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ခြေတ် ြစ်သည်” မှ

ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ ခန ြ်ဆျားုံ အမှုတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏

စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူအ ျားလုံျားြုံ လူသရှငက် ြ ျား တရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် သူြ
် ုံ ျားသ ျားသည့််
့် ုံ စစ်မှနရ
စတ်န္လ
ှ ုံျား ြင့်် ြေျစ်ခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခစရန်အလငှ
ုံ ့် မခ ြ ငမ
့်် တ်သည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သူ
ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံ
ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
စတ်သခဘ ထ ျားသည်သ လျှင ် ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ခစန္င
ုံ သ
် ည်။
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် ခရ ြ်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီ ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားထြ
ဲ အရ အ ျားလုံျားသည်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရလမ်မ
ုံ ့် သဘ ဝအခပေါ် အခ ြေြေ၍
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
မတူြွဲ ပ ျားခသ အမျြုျားအစ ျားမျ ျားအ ြစ် ြေွဲ ြေ ျားြေရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အဆျားုံ သတ်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပန်ျားတုံငြ
် ုံ ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် အြေျန် အြေြ
ုံ အ
် တန ် ့်
ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ မကြြုကြရပါြ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
မန ြေမှုန္င
ှ ့်် မခ ြ င်မ
ုံ ် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားရှလမ်မ
် ပ။ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် တ်မှုြုံ ခြ ်ထတ
့် ည် မဟုံတခ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင်သ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျား၏ အဆျားုံ သတ်သည် ထုံတ်ခြ ် ပ ြေရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
့်
လူသည် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြေရခသ အြေါမှသ သူ၏စရုံ ြ်အမှနြ
် ုံ ပသသည်။
မခြ င်ျားမှု ပြုသူမျ ျားြုံ မခြ င်ျားခသ သူမျ ျားန္ှငအ
့်် တူ၊ ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားြုံ
ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားန္ှငအ
့်် တူ ထ ျားရလ
ှ မ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် အ ျားလုံျားသည် ၎င်ျားတ၏
အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရကြလမ့််မည်။ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင်၊့်
မခြ င်ျားခသ သူမျ ျားသည် အ ပစ်ဒဏ်ခပျားြေရပပီျား ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားသည် ဆုံလ ဘ်မျ ျားရရှြ
လူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားြုံ ြေကြရြုံအလ
ုံ ့် ၊ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျား၏
ငှ
့်
အဆျားုံ သတ်သည် ထုံတခ
် ြ ် ပြေရလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှုအ ျားလုံျားြုံ ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် ရရှရခပမည်။ လူသ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားသည် အ မင်ဆ
့် ျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရပပီ
ှ ျား ြစ်ြ သူ၏ မန ြေ ြေင်ျားသည် အလွနအ
် ့် လွန ် ပင်ျားထန်လ ခသ ခကြ င၊့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတုံ အဓ
ြအ ျား ြင့်် ခပါင်ျားစပ်ထ ျားပပီျား၊
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ထုံတ်ခြ ် ပြေရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားသည်သ လူြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ပ် ပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ စန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
ဤစတ်သခဘ ထ ျားသည်သ မခြ င်ျားမြ
ှု ုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
့် ့်
မခ ြ င်မ
ုံ သ
် ည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဤသခသ
ုံ ့်
့် တ်ခသ သူအ ျားလုံျားြုံ ပင်ျားထန်စွ အ ပစ်ခပျားန္င
စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံသည် ခြေတ်၏အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် ပည်ဝ
့် ပပီျား၊ သူစ့် တ်သခဘ ထ ျား၏
ထုံတခ
် ြ ်ြေျြ်န္င
ှ ့်် ခြ ် ပြေျြ်သည် ခြေတ်သစ် အသီျားသျားီ ၏ အမှုအတွြ် ခပေါ်လွငထ
် င်ရှ ျားခလသည်။
ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ထင်ရ မင်ရ န္ှင ့်် အခရျားပါမှုမရှဘဲ

ထုံတ်ခြ ် ပသည် မဟုံတ်ခပ။ အြယ်၍ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် လူ၏အဆျားုံ သတ်ြုံ
ထုံတ်ခြ ် ပရ တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ တရ ျားစီရင်မှု မြေရခစဘဲ၊
ယင်ျားထြ် သည်ျားြေ ြေင်ျား၊ စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူအ
့် တ်ခသ
့် ျား ပသရင်ျားန္ှင ့်် ခ ြ င်မ
တရ ျားစီရင်မှု တစ်စြ်မျှမရှဘဲ သူ၏အ ပစ်မျ ျား မည်မျှကြီျားမ ျားသည် ြစ်ခစ လူသ ျားြုံ
အ ပစ်လတ်ခပျားရင်ျား၊ လူသ ျားအခပေါ် အဆျားုံ မဲ့် ြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ တြ
ုံ ့် ုံ ြေျခပျားသန ျားဆဲ ြစ်ပပီျား
သူအခပေါ်
ဆြ်လြ် ြေျစ်ြေင်ပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု ျားလုံျားသည် မည်သည်အ
့် ြေျန်တွင ်
့်
အဆျားုံ သတ် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်လမ်မ
ုံ ့်
စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်နည်ျား။ ဤသခသ
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ သင်ခ
ုံ ထ
် သ
ဲ ုံ မည်
သည်အ
့် ြေျန်တွငမ
် ှ ဦျားခဆ င်မည်နည်ျား။
့် လျ ်ခသ ပန်ျားတင
့်
ဥပမ အ ျား ြင ့်် အစဉ်အပမဲ ြေျစ်ြေင်တတ်ခသ တရ ျားသူကြီျား၊ ကြင်န ခသ မျြ်န္ ှ န္ှင ့်် န္ူျားညခ
့် သ
န္ှလုံျားသ ျားရှသည့်် တရ ျားသူကြီျားတစ်ဦျားြုံ ကြည်ခ
့် လ ။့် သူသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတုံ ြျြူျားလွ
နြေ
် ခ
ဲ့် သ
့်
ပစ်မမ
ှု ျ ျား မည်သပင်
ုံ ့် ရှသည် ြစ်ခစ ြေျစ်ပပီျား ၎င်ျားတုံ မည်
သူ ြစ်ခစြ မူ သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေျစ်ြေင်ပပီျား
့်
သည်ျားြေခလသည်။ ထသ
ုံ ဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ၊ သူသည် မျှတခသ တရ ျားစီရင်ြေျြ်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ှ
ြေျမှတ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ တရ ျားစီရင်မှု သည်သ
လူသ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူြုံ နယ်ပယ်သစ်သုံ ခဆ
င်ယူန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
့်
ဤနည်ျား ြင့်် ခြေတ်တစ်ြေုံလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှတစ်ဆင့်် အဆျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရခပသည်
ှ
။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ
ခအ ြ်ခ ြေမှတစ
် ုံ(မျ ျား)ြ။ မူရင်ျားစ သ ျားတင
ွ ် “လြ
ုံ န
် ရန်” ဆသ
ုံ ည့်် စြ ျားစုံ မပါဝင်ပါ။

၄။ ဘုရ ားသခငအ
်ို့ မှု၏ အဆငသ
်ို့ ားုံ ဆငခ
်ို့ ျင်ားစီ၏ အသီားသီားကက ားရှ
ဆက်န ွှယ်မှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားခယခဟ ဝါ၏ အမှုမသ
ှ ည် ခယရှု ၏အမှုထတုံင၊် ပပီျားလျှင ် ခယရှု ၏အမှုမသ
ှ ည် ဤလတ်တခလ
အဆင်ထ
ဲ ှု အစမှအဆျားုံ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အလျဉ်မ ပတ်
့် ၊ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဘုံရ ျားသြေင် စီမြေန်ြေွ့် မ

အြျြုျားဝင်ပပီျား၊ ယင်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျားတည်ျား၏ လုံပ်ခဆ င်မှု ြစ်သည်။
ြမဘ ကြီျား၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြတည်ျားြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် လ
ဲ ျြ် အပမဲ
အမှု ပြုခနသည်။ သူသည် အစန္ှင ့်် အဆျားုံ ြစ်သည်၊ သူသည် အဦျားဆျားုံ ခသ သူန္င
ှ ့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ သူ
ြစ်ပပီျား၊ သူသည် ခြေတ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အစ ပြုသူ ြစ်ပပီျား၊ ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သူ ြစ်သည်။ မတူညသ
ီ ည့််
ခြေတ်မျ ျားန္ှင ့်် မတူညသ
ီ ည့်် ခနရ မျ ျားတွင ် အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် သသသ သ
ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျားတည်ျား၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ် ြစ်ခပသည်။ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ ြေွဲ ြေ ျားသူ
အခပါင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ရ တွင ် ရပ်တည်သမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ခဆ င်ရွြ်ခသ အမှုသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏ အမှုြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ သရ
ုံ ့် တွင ် အဆင်သ
ွ ်လျြ်
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဆြ်သယ
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားအ ြစ် ပခ
ုံ ြ ်ပပီျား၊ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားတည်ျား၏ အမှု ြစ်သည်။
ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့်် ဤအမှု၏ အခြ င်အထည်ခြ ်မှုြုံ သီျား ြေ ျားခြေတ်မျ ျားအ ြစ်သုံ ပ
ုံ ျား် ြေ ျား
့် င
ထ ျားခပသည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အဆျားုံ တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
ခဆ င်ကြဉ်ျား၏။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တွင ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အရ သည် အစ ပြု ြေင်ျား အမှု ြစ်သည်။
ပပီျားလျှင ် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၌ လုံပ်ခဆ င်ခသ အရ သည် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု ြစ်သည်။
ဤအန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ြေုံလုံျားရှ အမှု၏ ရူ ပါရုံ မျ ျားအတွြမ
် ူ၊ မည်သမ
ူ ျှ
ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် သန ျားလည် ြေင်ျားတုံ မရရှ
န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤရူ ပါရုံ မျ ျားသည် ပခဟဠမျ ျားအ ြစ်
့်
ဆြ်ရခနသည်
ှ
။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားရန် အလငှ
ုံ ့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အမှုြုံသ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည်
ခြေတ်အ ျားလုံျားြုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လထြ်
မပသ
ုံ ြဲသ
့် ုံ န့္် င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်ထြ်လည်ျား မပခ
ုံ ပ၊ ပပီျားလျှင ် ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တြ
ုံ ့် ုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အတွငျား် တင
ွ ် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်
စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ထဲြ အမှုအ ျားလုံျားြုံ သင်တထ
ုံ ့် ထုံတ်ခြ ် ပသခလသည်။ ဤသည်မှ နြ်နမ
ဲ ြ
ှု ုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသ ြေင်ျား ြစ်သည်။...
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ အလုံပ်သည် အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်အ
့် နြ်မှ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင့်် ြစ်သည်။
ယင်ျားသည် ခန ြ်ထပ်ခြေတ်သစ်၏ အမှု ြစ်ပပီျား စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှု အလုံျားစြ
ုံ ုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြုံ အမှု၏အဆင့်် သျားုံ ဆင်အ
့် ြစ်သုံ ြေွ
့် ဲ ြေ ျားထ ျားသည်။

မည်သည့်တ
် စ်ြေတ
ုံ ည်ျားြမျှ ခြေတ်သျားုံ ခြေတ်၏အမှုြုံ ြုံယ်စ ျားမ ပြုန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏ အစတ်အပင
ုံ ျား်
တစ်ြေြ
ုံ ုံသ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်။ ခယခဟ ဝါဟူခသ အမည်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား
တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် သူအလုံ
ပ်ြုံ သူ ခဆ င်ရွြြေ
် သ
ဲ့် ည်ဟူသည့််
့်
အြေျြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ပညတ်ခတ ် ခအ ြ်၌သ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်ဟုံ
သြ်ခသမ ပခပ။ ခယခဟ ဝါသည် လူသ ျားြုံ ဗမ န်ခတ ်န္င
ှ ့်် ယဇ်ပလလင်မျ ျားြုံ ခဆ ြ်လုံပ်ြုံ ့်
ခစြေင
ုံ ျား် လျြ်၊ လူသ ျားအတွြ် ပညတ်တရ ျားမျ ျားြုံ ပဌ န်ျားပပီျား ပညတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ထုံတ် ပန်
ခကြည ြေဲသ
ဲ့် သ အမှုသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြသ
ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။
့် ည်။ သူလုံပ်ခဆ င်ြေခ
သူလုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ ဤအမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်မှ လူသ ျားအ ျား ပညတ်ခတ ်ြုံ ခစ င်ခ
့် ရှ ြ်ရန်သ
ခစြေင
ုံ ျား် ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဗမ န်ခတ ်ထ၌
ဲ ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယဇ်ပလလင်ခရှ ျို့၌
ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်သ ြစ်သည်ဟုံ သြ်ခသမ ပခပ။ ဤသခ
ုံ ့် ပ ရန်မှ မမှနြ
် န်ခပ။
ပညတ်ခတ ်ခအ ြ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် ခြေတ်တစ်ခြေတ်ြသ
ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်။
သုံ ြစ်
်
အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသည်
့် ရ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တွငသ
“ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဗမ န်ခတ ်ထြ
ဲ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေရန်အလငှ
ုံ ့်
ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ယဇ်ပခရ ဟတ် ဝတ်ရုံ ဝတ်ပပီျား ဗမ န်ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
့် ကြရမည်။” ဟုံ ခ ပ လျြ်၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အဓပပ ယ်ြွငခ
့်် ပလမ်မ
ဲ အမှုြုံ မည်သည်အ
့် ြေါြမျှ
့် ည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ထြ
မခဆ င်ရွြ်ြေြ
ဲ့် ူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်သည် လြ်ရအြေျ
ှ
န်ထ ဆြ်လြ်
တည်ရခနြေဲ
ှ
မ
ုံ ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သန ျားကြင်န တတ်ပပီျား ြေျစ်ြေင်တတ်သည်ြုံလည်ျား လူြ
့် ည်ဆပ
သလမ်မ
် ပ။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ အမှုသည် မလုံပ်ခဆ င်ပပီျားြေဲဘ
့် ည် မဟုံတခ
့် ၊ဲ ယင်ျားအစ ျား
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ အမှုြုံသ လုံပ်ခဆ င်ပပီျားြေဲပ
့် ါြ၊ လူအ ျားလုံျား သကြမည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရုံ သ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ ြေွငလ
့်် တ်ခပျားရုံ သ
ြေွငလ
့်် တ်ခပျားန္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည် ဟူ၍ ြစ်သည်။ လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ပပီျား
အ ပစ်ြင်ျားသည်၊ ပပီျားလျှင ် သူသည် လူသ ျားအတွြ် မမြုံယ်ြုံယ် စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ ပ် ပီျား
ြ ျားစင်တင် ြေင်ျားြေန္င
ုံ သ
် ည်ဟုံသ သခပမည်။ လူသည် ဤအရ မျ ျားြသ
ုံ
သမည် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
အ ြေ ျားမည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ျှ န ျားလည် ြေင်ျား ရှမည်မဟုံတခ
် ပ။ သုံ ြစ်
့် ရ ခြေတ်အသီျားသျားီ သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် တစ်ြေုံြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၏ မည်သည့်ရ
် ှု ခထ ငအ
့်် ျား ြုံယစ
် ျား ပြုသည်၊ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၌
မည်သည့်ရ
် ှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်၊ ယြေုံခြေတ်၌ မည်သည့်ရ
် ှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုသည်တအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူ- အဆင်သ
ုံ ည်ျားအ ြစ်
့် ျားုံ ဆင်အ
့် ျားလုံျားြုံ တစ်ြေတ

ခပါင်ျားစပ်သည့်အ
် ြေါတွငသ
်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားအလုံျားစြ
ုံ ုံ
ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသည် အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငလ
့်် ုံျားြုံ သရှလ သည့်အ
် ြေါတွငသ
် ၊ ယင်ျားြုံ
အ ပည်အ
့် ဝ န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အဆင်သ
့်် မ
ုံ ျှ ြေျန်လှပ်၍ မရခပ။
့် ျားုံ ဆင်အ
့် နြ် မည်သည့်် အဆငြ
သင်သည် ဤအမှု၏ အဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
် န ြ်တွငသ
်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား
့် ုံ သရှလ သည့်ခ
အလုံျားစြ
ုံ ုံ မင်ရလမ်မ
့် ည်။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏အမှုြုံ
ပပီျားစီျားြေဲသ
ုံ ည့်အ
် ြေျြ်ြ သူသည် ပညတ်ခတ ်ခအ ြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် ြစ်သည်ြုံ
့် ည်ဆသ
သြ်ခသမ ပသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ သူ ပပီျားစီျားြေဲသ
ုံ ည့်အ
် ြေျြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ည် ဆသ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အစဉ်ထ ဝရ ခရွ ျားန္ုံတ်မည်ဟုံ မဆလ
ုံ ုံခပ။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် လူြ
ခြ ြ်ြေျြ်ြေျသည့်် ခြ ြ်ြေျြ်မျ ျားသ ြစ်ခပသည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်
အဆျားုံ သခရ
ုံ ့် ြ်လ လျြ် ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြ ျားတင
ုံ န္
် င
ှ သ
့််
သြ်ဆင
ုံ ပ် ပီျား၊
ြ ျားတင
ုံ တ
် စ်ြေတ
ုံ ည်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်ဟုံ သင် ခ ပ ၍မရခပ။
ထသ
ုံ ုံ ပြုရန်
မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အဓပပ ယ် ြွငဆ
့်် ုံ ြေင်ျား ြစ်လမ်မ
ွ ်
့် ည်။ လြ်ရှအဆင်တ
့် င
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ အမှုြုံ အဓြ လုံပ်ခဆ င်ခနခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားြုံ သန ျားြရုံဏ လုံျားဝ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ ခဆ င်ကြဉ်ျားပပီျားသမျှမှ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတသ
ုံ ့်
ြစ်သည်ဟုံ သင် ခ ပ ၍မရခပ။ ခန ြ်ဆျားုံ ြ လထဲြ အမှုသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြေရီျားဆျားုံ ပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ့်် အဆျားုံ သတ်၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ် ြယ်တင် ြေင်ျား
အမှုအ ျားလုံျား၏ အဆျားုံ သတ်ြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ ခယခဟ ဝါန္ှင ့်် ခယရှု တ၏အမှု
ုံ ့်
န္င
ှ ့်် လူတုံ ့်
န ျားမလည်ခသ နြ်နမ
ဲ ှုအ ျားလုံျားြုံ ြွငြေ
့်် ျခလသည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လထဲြ အမှု၏
ဤအဆင်သ
ုံ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားသည်။ ယင်ျားတ၏
ုံ ့် နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားအထ
့် ည် အရ ရ ြုံ အဆျားုံ တစ်ြေသ
့်
လူသ ျားအ ျား ခလ့်လ စူျားစမ်ျားြေွငခ
့်် ပျားပပီျား သူ၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် လုံျားဝ ရှငျား် လင်ျားခသ သန ျားလည်မှု တစ်ြေုံ
ရှြေွငခ
့်် ပျားရန် လူသ ျား န ျားမလည်သည့်် နြ်နခ
ဲ သ အရ အ ျားလုံျားြုံ ခ ြရှငျား် ရန် လုံအပ်ခပသည်။
ထအ
ုံ ြေါတွငသ
်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရန္င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ သ
ှု ည် ထခန
ုံ ့် ြ်တင
ွ ် အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်လ ပပီျား ြစ်မည် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊
့်
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ် ပပီျားစီျားသည်ခ
့် န ြ်တင
ွ သ
်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လူသ ျားြ အလုံျားစုံ န ျားလည်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ယခနြ
ုံ ့် နျား် ပခပျားသည်
ုံ ့်
၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့် လ၏ အမှုသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏အမှုြုံ ခရှ ျို့သတွ

အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်တစ်ရပ်လုံျားခအ ြ်၌ ပြုခသ အမှုသည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်သည် အဆျားုံ သတ်သွ ျားပပီ ြစ်ခသ ်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၌
တုံျားတြ်မှုရသည်
ှ
။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ့်် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တအခပေါ်
ုံ ့်
တင
ွ ်
့် ည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
အခ ြေြေ၍ တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် ငါသည် ထပ်တလဲလဲ ခ ပ သနည်ျား။
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ယခန၏အမှု
သည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ
့် ခ
့်
အမှု၏အဆြ် ြစ်ပပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ အမှုအခပေါ် တုံျားတြ်လ မှုလည်ျား
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ဆင်သ
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ တင်ျားြျပ်စွ ဆြ်န္ယ်လျြ်ရခနပပီ
ှ
ျား
့် ျားုံ ြေုံမှ တစ်ြေန္
ြွငျား် ဆြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ နီျားြပ်စွ ြေျတ်ဆြ်ခနသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေြေထ ျားသည်ဟုံ အဘယ်ခကြ င့်် ငါခ ပ သနည်ျား။
အြယ်၍သ ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေမြေထ ျားလျှင ်
့် ည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် ခန ြ်ထပ်တစ်ကြမ် ြ ျားစင်တင်သတ် ြေင်ျား တစ်ြေုံ ြစ်ပျြ်ရန် လုံလမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊
ပပီျားြေဲခ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံလည်ျား ခန ြ်ထပ် ပန်၍ လုံပ်ခဆ င်ရလမ်မ
့် သ အဆင်၏
့် ခရွ ျားန္တ
့် ည် ြစ်သည်။
ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှုသည် လုံျားဝပပီျားဆျားုံ သွ ျား ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ဲ
ခြေတ်သည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား အမှု၏အဆင်အ
့် တန်ျားသည် ယြေင်ြထြ် သ ၍ မင်မ
့် ျားလ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ွ န္
် င
ှ ့်် ခယရှု အမှု၏
့် ည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ခြျ ြ်ခပေါ်တွင ် တည်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ တစ်ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့််
တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ယြေုံအဆင်သ
် ပ။ အမှု၏
့် ည် အသစ်ခသ အစ ပြု ြေင်ျားမဟုံတခ
အဆင်သ
ဲ ှု အစီအစဉ်ဟုံ
့် ျားုံ ဆင်စ
့် လုံျား ခပါင်ျားစည်ျား ြေင်ျားြုံသ လျှင ် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
မှတ်ယန္
ူ င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှစ်ကြမ်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယြေ
် ျြ်ြုံ
ပည်စ
့် ုံခစသည်” မှ

အမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်သ
် ၊ဲ
့် ည် သီျား ြေ ျားရပ်တည်ခန ြေင်ျား မဟုံတဘ
ယြေင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်န္
ှ အ
့်် တူတြွ ြွဲျို့စည်ျားထ ျားသည့်် တစ်ရပ်လုံျား၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ
့် စ
့် င
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှ တစ်ဆင်ြ
ုံ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင့်် ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
့် ျားုံ ဆင်ထ
့် မ
့် သ
ပပီျားစီျားခစရန် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ အမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်သ
့် ဝ
့် ည် လူသ ျားြုံ အ ပည်အ
ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား ဤအဆင့်် တစ်ရပ်တည်ျားြသ
ုံ
ခဆ င်ရွြ်ရန်သ လုံအပ်ပပီျား၊ စ တန်၏
စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ယြေင်အမှုအဆင့်် န္ှစ်ဆင်ြ
ုံ ုံခပ။
့် ုံ မလုံအပ်ဟုံ မဆလ

ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု အလျားုံ စသ
ုံ ည် အမှု၏ အဆင်သ
ုံ ့်
အဆင်တ
့် ျားုံ ဆင ့်် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတအနြ်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျား
မဟုံတသ
် ည့်အ
် တွြ်၊ ဤအဆင်သ
ုံ ျှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
့် ျားုံ ဆင်မ
့် ှ မည်သည့်် အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျားြမ
အ ျားလုံျားသရမည့်် တစ်ြေုံတည်ျားခသ ရူ ပါရုံ ဟုံ စွဲြုံငထ
် ျား၍မရခပ။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု
မပပီျားခ မ ြ်ခသျားသခရွ ျို့၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုသည် ပပီျား ပည့်စ
် သ
ုံ ည့်် အဆျားုံ သတ်တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
ခရ ြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျား၊ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တြ
ုံ ့် ုံ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု အလုံျားစတ
ုံ ွင ် ခြ ် ပထ ျား၏။ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တြယ့်အ
် စတွင ် လူသ ျားထ
ခြ ် ပမထ ျားဘဲ၊ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတွင ် တ ြည်ျား ြည်ျား ခြ ် ပထ ျားပပီျား ြစ်သည်။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏
အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား တစ်စတ်တစ်ခဒသန္ှင ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား
တစ်စတ်တစ်ခဒသြုံ ခြ ် ပ၏။ အမှု၏ အဆင်တ
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ
့် င
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြန္
် င
ှ ့်် ပပီျား ပည်စ
့် စ
ုံ ွ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ အမှု၏
အဆင်သ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်တင
ွ သ
်
အ ပည့်အ
် ဝ အဆျားုံ သတ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
့် ျားုံ ဆင့်် ပပီျားစီျားသည်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစန္
ုံ င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျား၏အသပည ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်မ
့် ှ
သီျား ြေ ျားြေ၍
ွဲ မရခပ။ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ရပ်မှ လူသ ျားရရှသည့်် အရ သည် သူ၏အမှု
အစတ်အပင
ုံ ျား် တစ်ရပ်တွင ် ခြ ် ပထ ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားမျှသ ြစ်၏။ ယင်ျားသည်
ယြေင် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခန ြ်ပင
ုံ ျား် အဆင်မ
ုံ ့် ုံ
့် ျ ျားတွင ် ခြ ် ပထ ျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားတြ
ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားမှ အဘယ့််ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ
ြ လတစ်ြေုံအတွငျား် ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် တည်ခနရ တစ်ြေတ
ုံ ွင ် ြေျြ်ြေျင်ျား ပပီျားဆျားုံ န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ မတူညခ
ီ သ
အြေျန်ြ လမျ ျားန္ှင ့်် မတူညခ
ီ သ ခနရ မျ ျားတင
ွ ် လူသ ျား၏ ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှု အဆင်န္
ှ အ
့်် ညီ
့် င
တ ြည်ျား ြည်ျား နြ်ရှုင်ျားလ ခသ ခကြ င့်် ြစ်၏။ ယင်ျားမှ အဆင်မ
့် ျ ျား ြင့်် ခဆ င်ရွြ်သည့်် အမှု ြစ်ပပီျား
အဆင်တ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစခ
ုံ သ ဉ ဏ်ပည ြုံ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျား ြင ့်် မပပီျားစီျားခပ။ ထခကြ
အဆင်တ
ွ ် ပခ
ုံ ြ ်ထ ျား၏။ သူ၏ အလုံျားစခ
ုံ သ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် စ်ဆင်ြေ
့် ျင်ျားထြ် အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
အလုံျားစခ
ုံ သ ဉ ဏ်ပည ြုံ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ွင ် ြေျြေင်ျားထ ျားပပီျား အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည်
သူ၏ ြစ် ြေင်ျားပါရှြ အဆင်အ
့်် င
ုံ ခ
် သ မှတ်တမ်ျားတစ်ြေုံ
့် သီျားသီျားသည် သူအမှု
့် ၏ ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
ြစ်၏။ လူသ ျားသည် ဤအဆင်သ
ွ ် ခြ ် ပထ ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစခ
ုံ သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သသင်သ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဤအရ အ ျားလုံျားသည်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှငဆ
လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ျားလုံျားအြုံ အခရျား
ကြီျားဆျားုံ ြစ်ပပီျား၊ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ်သည်အ
့် ြေါတွင ်
့်
ဤအသပည မရှပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဗုံဒြ
ဓ ုံ ြျားုံ ြွယသ
် မ
ူ ျ ျားန္ှင ့်် မ ြေ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားအလယ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ လူသ ျားထမှ ြွယဝ
် ြ
ှ ်မထ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ်သူ အ ျားလုံျားြ

သသင်ခ
ွ ် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု အဆင်သ
့် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအလယ်တင
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ
ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ လူသ ျားသည် ဤအမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်အ
့် တွငျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခြ ် ပြေျြ်ြုံ သသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ
လူသ ျားလုံပ်ခဆ င်ရမည့်် အရ ြစ်သည်။ လူသ ျားထမှ ဘုံရ ျားသြေင် ြွယ်ဝြ
ှ ်ထ ျားခသ အရ မှ
လူသ ျားြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခသ အရ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား မသသင်ခ
့် သ အရ ြစ်ြ ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားြုံ ပသည်အ
့် ရ မှ မူ လူသ ျားြ သသင်သ
့် ည့်် အရ ြစ်ပပီျား လူသ ျား
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် င်သ
့် ည့်် အရ ြစ်၏။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့်် အသီျားသျားီ ြုံ ယြေင်အဆင်၏
့်
အခ ြေြေအုံတ် မစ် အခပေါ်တွင ် ခဆ င်ရွြ်ထ ျားခလသည်။ ယင်ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုမှ သီျား ြေ ျားြေွဲလျြ်
အမှီအြေြ
ုံ င်ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ခဆ င်ရွြ်သည့်် ခြေတ်န္င
ှ ့်် အမှုအမျြုျားအစ ျားတတွ
ုံ ့် င ်
ကြီျားမ ျားခသ ြွ ြေ ျားမှုမျ ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျား၏ ဗဟုံအြေျြ်အြေျ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်ဆဲ ြစ်ပပီျား၊ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် ပပီျားြေဲသ
့် ည်အဆင်ထ
့် ြ်
ပ၍
ုံ နြ်ရှုင်ျားခလသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆငသ
့်် ျားုံ ဆင ့်် ြင ့်် ပင
ုံ ျား် ြေ ျားထ ျားပပီျား၊ အဆငအ
့်် သီျားသီျားတွင၊်
သငခ
့်် တ ်သည့်် သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားြုံ လူသ ျားအခပေါ် ပြုလုံပ်ထ ျားခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်
ခြေတ်မျ ျားြုံနလ
် ွနပ် ပီျား တျားုံ တြ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားသည် ယြေင်ထြ် သ ၍ မငမ
့်် ျားလ သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင၊့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဤစီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုသည် လူသ ျားြ “လူဇ့် တ၌ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား”
န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ ရှု မင်သည်အထ၊ ယင်ျား၏ အထွတအ
် ထပ်သုံ ခရ
ြ်ရပပီ
ှ ျား၊ ဤနည်ျား ြင ့််
့်
လူသ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားသည် လူသ ျား၏ သြ်ခသြေရန် သတ်မတ
ှ ြေ
် ျြ်မျ ျားြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သ ၍ပင် မငမ
့်် ျားလ ခလသည်။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ြယ် ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျား
ရှခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ၍ ဘုံနျား် ထင်ရှ ျားခစခလ ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားသည်
သူ သြ်ခသြေရန်လုံအပ်သည့်် သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်ပပီျား၊ သူ သြ်ခသြေသည့်် သြ်ခသြေြေျြ်သည်
လူ၏ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ ထြ
ုံ သ
် င်သ
့် ည့််
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှု ရှသည်၊ မရှသည်၊ ပပီျားလျှင ် စစ်မှနသ
် ည့်် သြ်ခသြေြေျြ် ရှန္င
ုံ သ
် ည်၊
မရှန္င
ုံ သ
် ည်မှ လူသ ျား၏ ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်မန္
ှု င
ှ ့်် သြ်ခသြေြေျြ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ြေွဲ ြေ ျားမရဘဲ

ဆြ်န္ယ်ခပသည်။ အမှု ပပီျားစီျားသည့်အ
် ြေါတွင၊် ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု ျားလုံျား
ယင်ျား၏ အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်ရသည့်
ှ
် အြေျန်တွင၊် လူသ ျားသည် ပမ
ုံ ုံ မငမ
့်် ျားသည့်် သြ်ခသြေြေျြ်ြုံ
့်
ပြုလုံပ်ရန် သြ်ခသြေရန် လုံအပ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု အဆျားုံ သတ်သုံ ့်
ခရ ြ်ရသည့်
ှ
အ
် ြေျန်တွင၊် လူသ ျား၏ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ဝင်ခရ ြ်မှုတသည်
ုံ ့်
ယင်ျားတ၏
ုံ ့်
အထွတအ
် ထပ်သုံ ခရ
ြ်ရလ
ှ မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ယြေင်ြ လူသ ျားသည် ပညတ်ခတ ်မျ ျား၊
့်
ပညတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ လုံြ်န ရန် လုံအပ်ြေပဲ့် ပီျား၊ စတ်ရှညသ
် ည်ျားြေြ စတ်န္မ
ှ ်ြေ
ဲ့် ည်။
့် ျရန် လုံအပ်ြေသ
ယခနတွ
် ရန် လုံအပ်ပပီျား၊
့် င ် လူသ ျားအခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီစဉ်မှုအ ျားလုံျားြုံ လုံြန
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အ မင်ဆ
် င
ုံ ရ
် န် လုံအပ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ တွင ်
့် ျားုံ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ပုံငဆ
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခအလယ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခနဆဲ ြစ်ြုံ လ
့်် ျားုံ ဆငသ
့်် ည်
့် ုံအပ်ခလသည်။ ဤအဆငသ
သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျား တစ်ခလျှ ြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားအခပေါ် တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့််
ပြုလုံပ်ခသ သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင်အ
့် သီျားသီျားသည်
ပပီျားြေဲသ
် ဆင်ထ
့်် သီျားသီျားတွင ် လူသ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့် ည့်အ
့် ြ် ပုံနြ်ရှုင်ျားသွ ျားပပီျား၊ အဆငအ
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြ ပပီျားြေဲသ
် ဆင်ြ
ဲ ြ ၊ ဤသုံ ြင
့် ည့်အ
့် ထြ်ပုံ၍ နြ်နလ
့် ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု စ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား ရုံပ်လုံျားခပေါ်လ ခလသည်။ ယင်ျားမှ အတအြျအ ျား ြင့််
လူသ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားြ ယြေင်ထြ် သ ၍ မငမ
့်် ျားလ သည်မှ လူသ ျား၏
စတ်သခဘ ထ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်် စန္ှုနျား် မျ ျားန္ှင ့်် ယြေင်ထြ် သ ၍
နီျားစပ်လ ခသ ခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ုံ ြေါမှသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ စလ
ုံ င်သည့်် အဆျားုံ သတ်တစ်ြေုံသုံ ့်
ခရ ြ်လ ြေျန် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် တစ်ရပ်လုံျားသည် စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ ြယ်တင်ြေရပပီျား
ြစ်လမ်မ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားသည် စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ တ ြည်ျား ြည်ျား စတင်
့် ည်အထ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ထွြ်ြေွ ခလသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င်မှု” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
်
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်ထ ျားခပသည်။ ပထမဆျားုံ အဆင-့်် ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား- သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ြ ၊ ထသ
ုံ ုံ မဟုံ
တြေ
် ပ
ဲ့် ါြ၊
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားင ှ မည်သမ
ူ ျှ တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ြေျ။ ဒုံတယအဆင်သ
့် ည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျား ြစ်ြေပဲ့် ပီျား ယင်ျားြလ
ုံ ည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
်
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ခပသည်။ တတယအဆငမ
့်် ှ ခ ပ ရန်မလုံခပ။ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်တင
ုံ ်

လုံပ်ခဆ င်ရမည့်် အမှုအ ျားလုံျား၏ နင်္ျားုံ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံင ် လုံပ်ခဆ င်ြုံ သ
့် ၍ပင်
လုံအပ်ခပသည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ြေုံလုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား၊ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၊ ရယူ ြေင်ျားန္ှင ့််
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားအမှုအ ျားလုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံငြ
် ြုံယ်တုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခဆ င်ရွြ်ထ ျားခပသည်။
သူသည် ဤအမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ မလုံပ်ခဆ င်ပါြ၊ သူ၏ ပင်ြုံလြခဏ ြုံ လူသ ျားြ
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏အမှုြုံ လူသ ျားြ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ စ တန်ြုံ
အန္င
ုံ ယ
် ရ
ူ န်အလငှ
ုံ ့် ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ရယူရန်အလငှ
ုံ ့် န္ှင ့်် လူသ ျားြုံ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ်
ပမ
ုံ န
ှ အ
် သြ်တ တစ်ြေုံ ခပျားရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ သူသည် ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လူသ ျားြုံ ဦျားခဆ င်ပပီျား
လူသ ျားအလယ်တွင ် ြုံယ်တုံငြ
် ုံယ်ြျ အမှု ပြုခလသည်။ သူ၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်
တစ်ြေလ
ုံ ုံျားအတွြ၊် ပပီျားလျှင ် သူ၏အမှုအ ျားလုံျားအတွြ် သူသည် ဤအမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လုံပ်ခဆ င်ရမည် ြစ်၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူ၏သ မန်ဘဝြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်လ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူြ
့် ုံ
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ ခြေေါ်
့် ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား” မှ

၅။ ဘုရ ားသခင်အ
်ို့ ားုံ ဆငက
်ို့ ု သခခင်ားမှ ဘုရ ားသခင်ကု
ို့ မှု၏ အဆငသ
သခခင်ား၏ လမ်ားတကက င်ားခဖစ်သည်ဟု အဘယ်တကက င ်ို့ အဆရ
ု ှသနည်ား။
ဘုရ ားသခင်၏ အမှုအဆင်ို့ သံားု ဆင်က
ို့ ု သခခင်ားသည် ဘုရ ားသခင်ကု သခခင်ား၏
လမ်ားတကက င်ားခဖစ်သည်
(ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ထမ
ဲ ှ လြ်ခရွ ျားစင် အြေန်ျား)

လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ အဆင်သ
ွဲ
ျား၏၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား
့် ျားုံ ဆင်ြေ
့် ထ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ အဆင်သ
ဲ
ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအဆင်သ
ွ ် ြမဘ ခလ ြြုံ
့် ျားုံ ဆင့်် ြေွထ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၊ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
ှ ့််
န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ုံ ့် ြစ်ကြ၏။ ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြစ်ခပေါ်ခစ ြေင်ျားအမှု ြစ်၏။ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုန္င
ှ ့်် မည်သည့်် ဆြ်န္ယ်မှုမျှ
မရှခပ။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ြမဘ ခ မကြီျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲြေ
့် ခ
့် ျန်၌ လူသ ျားသည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား မြေြေဲရ
ွ ်အ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန်
့် ခသျားသ ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ

မလုံအပ်ြေခ
ဲ့် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေြေဲရ
် ြေျန်တင
ွ သ
်
့် ပပီျားသည့်အ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု စတင်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား
အမှုသည်လည်ျား လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ခနန္ှင ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေြေဲရ
် ြေါတွငသ
်
့် ပပီျားသည့်အ
စတင်ြေခ
ဲ့် ပသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်၊့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားအခပေါ် စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ ရလဒ်အ ြစ် စတင်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ြမဘ ခလ ြြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုမှ ခပေါ်ခပါြ်လ ြေဲ့် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့််
စတ်ခနသခဘ ထ ျားြုံ ရရှြေဲသ
် န ြ်မှသ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ြစ်တည်လ ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်၊
့် ည့်ခ
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုတင
ွ ် အဆင်ခ
ုံ ့် တ် ခြေတ်ခလျားခြေတ်ထြ်
့် လျားဆင်၊့် သမဟုံ
အပင
ုံ ျား် သျားုံ ပင
ုံ ျား် ပါရှခပသည်။ ဤသည်သ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ်
စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ ရည်ညန်ျားသည့်် မှနြ
် န်ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ခြေတ်ပပီျားဆျားုံ ြေျန်တွင၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုသည် ပပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ သ အဆျားုံ သတ်တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
ခရ ြ်လ ပပီျား ြစ်လမ်မ
ွ ် အ ျားလုံျားြုံ
့် ည်။ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ပပီျားဆျားုံ ြေင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
့် ည် ြစ်သြဲသ
၎င်ျား၏ြေရီျားလမ်ျားဆျားုံ သုံ ခရ
ြ်ရပပီ
ှ ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ုံ၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ည်ဟုံ ဆလ
့်
ြယ်တင်သည်အ
့် မှု မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု ရှမည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အမှု၏
အဆင့်် သျားုံ ဆင်လ
့် ည်ျား ရှမည် မဟုံတ်ခပ။ ခယခဟ ဝါြ ြမဘ ခ မကြီျားအ ျား ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြုံ
အဆျားုံ သတ်ြေြ
ဲ့်
ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အမှုြုံ စတင်ြေသ
ဲ့် ည်မှ အတအြျအ ျား ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားမှုခကြ င်န္
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ အင်မတန် အခရျားတကြီျား
့် င
လုံအပ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ြေါတွငမ
် ှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲသည်အ
့် မှု စတင်ြေ၏
ဲ့် ၊ ယင်ျားမှ
ထအ
ုံ ြေါတွငမ
် ှ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု စတင်ြေသ
ဲ့် ည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။
“လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား” ဟူသည်မှ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် အသစ်ြန်ဆင်ျားထ ျားသည့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် (ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ြျြ်ဆျားီ မြေရခသျားသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်) ၏အသြ်တ ြုံ
လမ်ျား ပ ြေင်ျားဟုံ မဆလ
ုံ ုံခပ။ စင်စစ်အ ျား ြင ့်် ယင်ျားမှ စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား
ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်၏၊ ယင်ျားမှ ခြ ြ် ပန်ပျြ်ဆျားီ ခသ
ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန် ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ ဤသည်မှ “လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား” ၏ အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတွင ် ြမဘ ခလ ြြုံ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အမှု မပါဝင်ခပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှုတွငလ
် ည်ျား
ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားသည်အ
့် မှု မပါဝင်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအမှုမှ

သီျား ြေ ျား ြစ်ခသ အမှုအဆင်သ
ပါဝင်၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်အ ျား စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှုြုံ
့် ျားုံ ဆင်သ
့်
န ျားလည်ရန်၊ အမှု၏အဆင့်် သျားုံ ဆင်န္
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခန ြ်ြေသမင
ုံ ျား် ြုံ သရှရန်လုံအပ်သည်- ဤသည်မှ
့် င
ြယ်တင်ြေရရန်အလငှ
ုံ ့် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သရမည်အ
့် ရ ြစ်၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားအခန ြင့်် လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြန်ဆင်ျားထ ျားသည်ြုံ သင်တုံ ့်
အသအမှတ် ပြုသငပ့်် ပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား အရင်ျားအ မစ်ြုံ သင်တုံ ့်
အသအမှတ် ပြုသငြ
့်် ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျား လုံပ်ငန်ျားစဉ်ြုံ သတ ပြုသငသ
့်် ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ သ ရရှရန် ကြြုျားစ ျားအ ျားထုံတ်ရ တွင ် အယူဝါဒအတုံငျား်
မည်သုံ ပြုမူ
ုံ
သင်တုံ သ
ွ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သုံ ့်
့် ရမည်ြသ
့် ရှခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြယ်တင်သည်ြုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား အရင်ျားအ မစ်ြုံ
အရပ်အမမြ်မျှ မသပါြ၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါအခန ြင ့်် သင်တုံ ့်
ြေျြုျို့တသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ ြစ်သည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှုဆင
ုံ ရ
် ပမ
ုံ ုံြျယ် ပန်ခသ
့်
နယ်ပယ်အခကြ င်ျားြုံ မသန ျားမလည်ဘခ
ဲ နလျြ်၊ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်၍ ရန္င
ုံ သ
် ည့််
သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျား ြင်သ
မခြျနပ်သင်ခ
့်
့် ပ- ဤသုံ ြစ်
့် ပါြ သင်သည်
တစ်ယူသန်ဆန်လွနျား် ၏။ အမှု၏ အဆင့်် သျားုံ ဆင်သ
့် ည် လူသ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အတွငျား် ဇ တ်လမ်ျား၊ စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျား၏ ဧဝခင်္လတရ ျား ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား၊
လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် အ ျားလုံျားအလယ် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ နြ်နမ
ဲ ှု ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဧဝခင်္လတရ ျား
ြန်ခဝ
့် ြေင်ျား၏ အခ ြေြေအုံတ် မစ်လည်ျား ြစ်၏။ သင်သည် သင်အ
့် သြ်တ န္ှင ့်် ဆြ်န္ယ်သည့််
ရုံ ျားရင
ှ ျား် ခသ သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ သန ျားလည် ြေင်ျားအခပေါ်သ အ ရုံ စြ
ုံ ်ပပီျား နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ရူ ပါရုံ မျ ျား
အနြ် အကြီျား မတ်ဆျားုံ ြစ်သည့်် ဤအရ န္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ၍
် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မသရှပါြ၊ သင်၏
အသြ်သည် ကြည်ြ
့် ုံမှ့် လွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ အတွြမ
် ျှ မခြ င်ျားခသ ြေျွတယ
် ွငျား် ခနသည့််
ပစစညျား် တစ်ြေုံန္င
ှ ့်် တူသည် မဟုံတပ
် ါခလ ။
အြယ်၍ လူသ ျားသည် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မြ
ှု ုံသ အ ရုံ စုံြ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့််
လူသ ျား၏အသပည တြ
ုံ ့် ုံ သ မညအ ြစ် မင်ပါြ၊ ဤသည်မှ သ ၍အခရျားကြီျားသည့်် အရ မျ ျားြုံ
အခလျားမထ ျားဘလ
ဲ ျြ်၊ အခရျားမပါခသ အခသျားအြွဲခလျားမျ ျားြုံ စွဲလမ်ျားခန ြေင်ျားန္ှင ့်် တူသည်
မဟုံတခ
် လ ။ သင်သရမည်အ
့် ရ ြုံ သင်သရမည်။ သင်လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရမည်အ
့် ရ ြုံ
သင်လြ်ခတွျို့ လုံပ်ခဆ င်ရမည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ သင်သည် သမမ တရ ျားအ ျား မည်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားရမည်ြုံ သခသ သူတစ်ဦျား ြစ်လမ်မ
ခ
့် န ့်
့် ည်။ ဧဝခင်္လ တရ ျားြုံ သင် ြန်ခဝရမည်
့်

ခရ ြ်လ သည်အ
့် ြေါတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ကြီျား မတ်ြ ခ ြ င်မ
့် တ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျား၊
သူသည် အ မင်ဆ
့် ူသ ျားမျှ န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ၍ မရခသ
့် ျားုံ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ကြီျား မတ်ခသ မည်သည်လ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျားန္ှင ့်် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မင်မ
့် ျား ြေင်ျား မရှခသ ဘုံရ ျားသြေင် ဟုံသ
သင်ခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါြ...၊ မဆီခလျ ်သြဲသ
့် ုံ အခပေါ်
ယ ြစ်ခသ ဤစြ ျားမျ ျားြုံသ သင်
့်
ခ ပ န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ အခရျားပါလှခသ စြ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရရှခသ စြ ျားမျ ျားြုံ သင် လုံျားဝ
ခ ပ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှပါြ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သခကြ င်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအခကြ င်ျား
မည်သည့်အ
် ရ မျှ ခ ပ စရ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင် သမမ တရ ျားြုံ ရှငျား် ပန္င
ုံ ် ြေင်ျားမရှပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူသ ျား၌ ြေျြုျို့တခ
ဲ့် နသည်အ
့် ရ ြုံ မခထ ြ်ပခ
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူတစ်ဦျားသည်
့် ပျားန္င
မမတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ ခြ င်ျားစွ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေ ြေင်ျားန္ှင ့််
့်
န္င
ုံ င
် ခတ ်၏ ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ြန်ခဝ
ှ ျား် သည့်် ြစစရပ် မဟုံတ်ခပ။ ပထမဦျားစွ
့် ြေင်ျားသည် ရုံ ျားရင
သင်သည် သမမ တရ ျားန္ှင ့်် န ျားလည်ရမည့်် ရူ ပါရုံ မျ ျား ြင ့်် ပင်ဆင်ထ ျားရမည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှု၏ ြွဲ ပ ျားခသ ရှု ခထ င်မ
့်် င
ုံ ခ
် သ ရူ ပါရုံ မျ ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျား အခကြ င်ျားြုံ
့် ျ ျားန္ှငဆ
ရှငျား် လင်ျားစွ သသည်အ
့် ြေါတွင၊် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျား၌ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ သရှလ ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင် မည်သည့်အ
် ရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ- ယင်ျားသည် ခ ြ င်မ
့် တ်သည့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ လူသ ျားြုံ စစ်ခဆျား ြေင်ျား ြစ်ခစ- သင်သည် သင်၏အခ ြေြေအုံတ် မစ်အ ြစ်
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ရူ ပါရုံ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရမည့်် မှနြ
် န်ခသ သမမ တရ ျားြုံ
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်သည် အဆျားုံ တင
ုံ ခ
် အ င် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ လ
် င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
့် ုံြန္
သူမည်သည်အ
့် မှုြုံ ပြုသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်အ
ှ ျား် ြေျြ် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှ၊ သူ၏ အမှု၏
့် မှု၏ ရည်မန
အြေျြ်အြေျ သည် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားအခပေါ် သူ၏အလုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှသည်ြုံ
သင်သရမည်။ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား မည်မျှ ပင်ျားထန်သည် ြစ်ခစ၊ ပတ်ဝန်ျားြျင်ြ
မည်မျှဆျားုံ ရွ ျားသည် ြစ်ခစ၊ သူအမှု
့် ၊ုံ ့်
့် ၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျား ခ ပ င်ျားလဲမည်မဟုံတ်သြဲသ
လူသ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ် ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
် ပ။ သူ၏
့် ည်မဟုံတခ
အမှုသည် လူသ ျား၏အဆျားုံ သတ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ ြွင ့်် ပ ြေင်ျား အမှု မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊
ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်၏
် ခရွ ျို့ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား
့် အမှုလည်ျား မဟုံတသ
အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား အမှု မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊ ပပီျားလျှင ် ယင်ျားသည်
့်
လူသ ျားြုံ သူ အမှု ပြုသည့်် အြေျန်အခတ အတွငျား် မဟုံတသ
် ခရွ ျို့၊ သူအမှု
့် ၏ အြေျြ်အြေျ သည်
ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ သူအမှု
့် ၏ အြေျြ်အြေျ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
အစဉ်အပမဲ ြစ်လမ်မ
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား အခ ြေြေ အုံတ် မစ်
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်တ၏

ြစ်သငသ
့်် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ှ ျား် ြေျြ်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား
့် ျားုံ ဆင်၏
့် ရည်မန
ြစ်သည်- ဤသည်မှ စ တန်၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်မှ လူသ ျားြုံ လုံျားဝ ြယ်တင် ြေင်ျားဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ှ ့်် အခရျားပါမှု တစ်ြေုံ
့် ျားုံ ဆင့်် အသီျားသျားီ သည် မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ရည်မှနျား် ြေျြ်န္င
ရှခသ ်လည်ျား၊ အသီျားသျားီ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် ြစ်ပပီျား၊
အသီျားသျားီ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခဆ င်ရွြ်သည့််
မတူြွဲ ပ ျားခသ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု ြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
့် ျားုံ ဆင်န္
့် င
ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ သင်သသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နြ်၊ သင်သည် အမှု၏ အဆင်အ
့်် င
ုံ ခ
် သ
့် သီျားသီျားန္ှငဆ
အခရျားပါမှုြုံ မည်သုံ န့် ျားလည်ရမည်ြုံ သလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်ဆန္ဒြုံ
ြည်ဆ
့် ည်ျားရန်အလငှ
ုံ ့် မည်သလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ရမည်ြုံ သင် သတ ပြုမလမ်မ
့် ည်။ ဤအဆင်ြ
့် ုံ
သင်ခရ ြ်ရန္
ှ င
ုံ ပ
် ါြ၊ ရူ ပါရုံ အ ျားလုံျားအနြ် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ြစ်ခသ ဤအရ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၌
သင်၏ ယုံကြည်မ၏
ှု အခ ြေြေအုံတ် မစ် ြစ်လ လမ်မ
ုံ သ
် ည့််
့် ည်။ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
သမမ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ရူ ပါရုံ မျ ျားအခပေါ် အခ ြေြေထ ျားသည့်် အသပည န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျား ရှြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သင်သည်
ငှ
လွယြ
် ူခသ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် နြ်ရှုင်ျားခသ
သမမ တရ ျားမျ ျားြသ
ုံ
မရှ ခြွသငဘ
့်် ၊ဲ ရူ ပါရုံ မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု ြင ့််
ခပါင်ျားစပ်သငခ
့်် ပသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ သင်သည် သမမ တရ ျားြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားသတ
ူ စ်ဦျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏ အြေျြ်အြေျ တွင ် ရှပပီျား၊
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ယင်ျားတထဲ
ုံ ့် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပထ ျား၏။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား
့် ုံ မသသူတသည်
မည်သခြ
ုံ ့် ် ပသည်ြုံ သရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အ
ုံ ည်ျား
့် မှု၏ ဉ ဏ်ပည ြလ
မသကြခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သူြယ်တင်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျားစွ န္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် သူ၏ အလုံြုံလည်ျား မသန ျားမလည်ပမဲ ရှခနကြ၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အ ပည်အ
့် ဝ ခြ ် ပြေျြ် ြစ်၏။ အမှု၏
အဆင်သ
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အမှု၏ နည်ျားစနစ်မျ ျားန္ှင ့််
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ မသသူတသည်
အခ ြေြေသခဘ တရ ျား မျြုျားစတ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံ မသန ျားမလည်ဘဲ ရှလမ်မ
ုံ မ
ုံ ှ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ြေြေ
ြျန်ရခသ
ှ
အယူဝါဒြုံသ တင်ျားြျပ်စွ စွဲပမဲထ ျားသမ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အယူဝါဒ ြင ့််
ြန်သတ်
ထ ျားသူမျ ျား ြစ်ကြပပီျား၊ ၎င်ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မသ
ှု ည် မခရမရ န္ှင ့်် မခသမြေျ
့်

ြစ်ခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
ရရှလမ်မ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်ခနသခဘ ထ ျား
့် ည် မဟုံတခ
့် ျားုံ ဆင်သ
့်
အလုံျားစြ
ုံ ုံ အ ပည်အ
့် ဝ ခြ ် ပန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်န္င
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ြယ်တင် ြေင်ျား လုံပ်ငန်ျားစဉ် တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ လုံျားဝ
ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် စ တန်ြုံ ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ရယူပပီျား ြစ်သည့်် သြ်ခသ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခအ င် မင် ြေင်ျား သြ်ခသ ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်ခနသခဘ ထ ျား တစ်ြေလ
ုံ ုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခြ ် ပြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏
အဆင်သ
ဲ ှ တစ်ဆင်ြ
ုံ
န ျားလည်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား
့် ျားုံ ဆင်ထ
့် မ
့် သ
တစ်စတ်တစ်ခဒသြသ
ုံ
သကြ၏။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားတွင၊် ဤအဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျားြ
အယူဝါဒ ြစ်လ ရန် လွယ်ြူပပီျား၊ လူသ ျားအခနန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် သတ်မှတထ
်
ျားခသ
စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား ထူခထ င်ြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၏ ဤအစတ်အပင
ုံ ျား် တစ်ရပ်ြုံသ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏ ြုံယစ
် ျား ပြုမှု တစ်ြေအ
ုံ ြစ် အသျားုံ ပြုရန် အလ ျားအလ
ရှလ ခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားအမျ ျားစုံသည် အတွငျား် တင
ွ ်
ခရ ယှြခ
် နသည်မှ လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်မှ တစ်ြေျန်တစ်ြေါြ ဤသုံ ြစ်
ဲ့် ါလျှင၊် သူသည်
့် ြေပ
တစ်ြေျန်လုံျား အလ ျားတူ ြစ်ပမဲ ြစ်ခနမည် ြစ်ပပီျား၊ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခ ပ င်ျားလဲမည်မဟုံတ်ဟုံ
ယုံကြည်လျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၊ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ ြနသ
် ့် တ်ထ ျားသည့်် သတ်မှတ်ြေျြ်ခဘ င်အတွငျား် တင
ွ ် တင်ျားြျပ်စွ
ခဘ င်ြေတ်ခလသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ူ ျ ျားသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သပပီျား၊ န ျားလည်သမ
အ ပည်အ
့် ဝန္ှင ့်် တြျမှနြ
် န်စွ သန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဣသခရလအမျြုျားတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယုံဒလူတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ်
သတ်မှတလ
် မ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူြ
် ွင ် အစဉ်အပမဲ
့် ည် မဟုံတသ
့် ုံ လူသ ျားအတွြ် လြ်ဝါျားြပ်တုံငတ
သမှုရုံ ြ်န္ြ
ှ ် ြေထ ျားရမည့်် ဘုံရ ျားအ ြစ် မင်လမ်မ
် ပ။ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည်
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်မ
ှ
သလ ပါြ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသပည သည် အလွန ် ့်
့် သ
အလွနခ
် သျားန္ပ
ုံ ်ပပီျား၊ သမုံဒရ
ဒ ထဲြ ခရတစ်စြ်န္င
ှ သ
့််
ညီမျှခပသည်။ ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
ခရှျားဘ သ ခရျား အခစ ငမ
့်် ျ ျားစွ ြ အဘယ်ခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လြ်ဝါျားြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ်
အရှငလ
် တ်လတ် သန္ှငရ
့်် ုံ ြြေ
် မ
ဲ့် ည်နည်ျား။ ယင်ျားမှ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြန်သတ်
ြေျြ်
့်
ခဘ င်အြေျြုျို့အတွငျား် ြန်သတ်
ထ ျားခသ ခကြ င ့်် မဟုံတခ
် လ ။ မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ြွဲ ပ ျားခသ အမှုအမျြုျားမျြုျားြုံ မသခသ ခကြ င်၊့် ထအ
ုံ ့် ပင် သန်ရှ့် ငျား် ခသ

ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုြုံ တုံငျား် တ ရန် အသပည န္ှင ့်် အယူဝါဒ အနည်ျားငယ်သ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ခသ ခကြ င့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ပပီျား သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုြုံ ပတ်ဆဟန်
ုံ ့် တ
့်
့် ျားကြသည်
မဟုံတခ
် လ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား၏ အခတွျို့အကြြုမျ ျားသည် အခပေါ်ယ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သဘ ဝ၌
မ နခထ င်လ ျားြ စတ်အလုံလြ
ုံ ်ပပီျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုြုံ အထင်ခသျား ြေင်ျား ြင ့််
မှတ်ယကူ ြသည်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားမျ ျားြုံ လျစ်လျြူရှု ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုြုံ “အတည် ပြုရန်” ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခရျားမပါသည့်် အုံခဟ င်ျားခသ
အခကြ င်ျား ပြေျြ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုကြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဟန်ခဆ င် ြေင်ျားလည်ျား ပြုြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ြုံယပ
် င
ုံ ် ခလ့်လ သင်ယမ
ူ န္
ှု င
ှ ့်် အသပည အခပေါ် အ ပည့်အ
် ဝ လြ်ြေယကုံ ြည်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတုံ ့်
ြမဘ အ
ုံ သ
် ည်ဟုံ အြေင
ုံ အ
် မ ယုံကြည်ကြခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည်
့် န္ှ ြေရီ
့် ျားသွ ျားန္င
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ စြ်ဆပ
ုံ ်မန
ုံ ျား် တျားီ ပပီျား ငင်ျားပယ်သမ
ူ ျ ျား မဟုံတပ
် ါခလ ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခြေတ်သစ်ြ ြယ်ရှ ျားလမ့််မည် မဟုံတ်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ လ
့်် င်ျားစွ
့် ပပီျား၊ သူြ
့် ုံ ပွငလ
ဆန်ြျင်
သမ
ူ ျ ျားသည် ၎င်ျားတုံ မည်
မျှ အလွန ် ထြ် မြ်သည်ြုံ ပရန်မျှသ ကြြုျားစ ျားခနခသ
့်
့်
မသန ျားမလည်သြဲသ
့် ုံ အသ
အ မင်လုံခသျားခသ လူြခလျားမျ ျား မဟုံတပ
် ါခလ ။ နည်ျားပါျားခသ
့်
ြျမ်ျားစ အသည ြင၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြမဘ ့် “ပည ခရျားခလ ြ” ြုံ ြေွရန် ကြြုျားစ ျားကြ၏။ လူတြ
ုံ ့် ုံ
သင်ကြ ျားရန် အခပေါ်ယ အယူဝါဒ ြင့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုြုံ
ခ ပ င်ျား ပန်လှနရ
် န် ကြြုျားပမ်ျားကြသည်အ
့် ပင်၊ ထအ
ုံ မှုြုံ ၎င်ျားတခတွ
ုံ ့် ျားခြေေါ်မှု ြစ်စဉ်ြုံ ဗဟုံ ပြုခစရန်
ကြြုျားစ ျားကြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခရရှည် မကြည့်တ
် တ်ကြသည်အ
့် တွြ်၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် အမှုြုံ အကြည့်တ
် စ်ြေျြ် ြင ့်် ရှု မင်ရန် ကြြုျားစ ျားကြ၏။
ဤလူတသည်
ုံ ့်
ခ ပ ခလ ြ်စရ အသစတ် တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလမျှ မရှကြပါတြ ျား။ အမှနတ
် ွင ် လူတ၏
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် အခကြ င်ျား အသပည သ ၍ မျ ျားခလ၊ သူ၏အမှုြုံ ခဝြန်ရန် ခန္ှျားခလခလ ြစ်သည်။
ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ယခနခြေတ်
တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသပည
့်
အနည်ျားငယ်ြသ
ုံ
ခ ပ ဆကုံ ြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခဝြန်မမ
ှု ျ ျားတင
ွ ် အလျင်လုံ ြေင်ျား မရှကြခပ။
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သြျွမ်ျားမှု နည်ျားခလခလ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သ ၍ မ နခထ င်လ ျားြ
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် ယုံကြည်မှု လွနြ
် ဲခလခလ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ အခကြ င်ျားမဲသ
့် ြ်သြ်
ထုံတ်ခြ ်ခ ပ ခလခလ ြစ်သည်- သရ
ုံ ့် တွင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သခဘ တရ ျားမျ ျားြသ
ုံ
ခ ပ ဆပုံ ပီျား
စစ်မှနသ
် ည့်် အခထ ြ်အထ ျားမျ ျား လုံျားဝမခပျားခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
တန်ြုံျား မည်သမျှ
ုံ ့် မရှခပ။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုြုံ ြစ ျားပဲတ
ွ စ်ြေုံ အ ြစ်သ မင်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
ခပါတန်
့် ခသ သူမျ ျား
ြစ်ကြ၏။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် ကြြုခတွျို့သည်အ
့် ြေါ သတမထ ျားသူတ၊ုံ ့်

ပါျားစပ်စည်ျား မရှသူတ၊ုံ ့် ခဝြန်ြုံ ့် မန်ဆန်ခသ သူတ၊ုံ ့် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အမှု၏ မှနြ
် န် ြေင်ျားြုံ
ငင်ျားပယ်လုံသည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သဘ ဝဗီဇြုံ လွတလ
် ပ်စွ ထန်ျားြေျြုပ်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားထ ျားသူတန္ှ
ုံ ့် င ့််
ခစ ်ြ ျားပုံတ်ြေတ်ပပီျား ပစ်မှ ျားခ ပ ဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျားလည်ျား ပြုလုံပ်သတ
ူ -ုံ ့် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခလျားစ ျားမှု မရှသူတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍ မသန ျားမလည် ြစ်ကြသည် မဟုံတခ
် လ ။
ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလွန ် မ နခထ င်လ ျားမှု ရှသူမျ ျား၊ ပင်ြအ
ုံ ျား ြင ့်် မ နကြီျား၍ ထန်ျားမရသူမျ ျား
မဟုံတခ
် လ ။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုအသစ်ြုံ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျား လြ်ြေသည်ခ
့် နရြ်
့်
ခရ ြ်လ လျှငပ
် င် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သည်ျားြေလမ်ဦ
ုံ ့်
့် ျားမည် မဟုံတ်ခပ။ ၎င်ျားတသည်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အမှုခဆ င်သမ
ူ ျ ျားအခပေါ် အထင်ခသျားရုံ မျှမြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တင
ုံ ြ
် ုံပင်
ဆနြ
် ့် ျင် ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားကြခလသည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ မ
ုံ ်ရူျားရဲခသ သူမျ ျားသည်
့် ြ
ဤခြေတ်၌ခသ ်လည်ျားခြ င်ျား၊ ခန ြ်လ မည့်် ခြေတ်၌ခသ ်လည်ျားခြ င်ျား၊ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားြေရလမ်မ
့် ည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ငရဲတွင ် ထ ဝရပျြ်စီျားဆျားုံ ရှုျားကြမည် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခလျားစ ျားမှု ြင်ျားမဲသ
ူ ျ ျား၊
့် မ
စတ်အလုံလုံြသ
် မ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ဟန်ခဆ င်ခနကြပပီျား ၎င်ျားတုံ ဤသ
ုံ သ
့်
့် ၍
ြစ်ခလခလ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမအုံပ်ြေျြုပ်ခရျားဆင
ုံ ရ
် အမန်မျ
် န် ပစ်မှ ျားရန်
့် ျားြုံ ပုံနြ
အလ ျားအလ မျ ျား ခလခလ ြစ်သည်။ ပင်ြအ
ုံ ျား ြင ့််
ထန်ျားမန္င
ုံ သ
် မ်ျားမရခအ င်စတ် ပင်ျား ပခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် မည်သြ
ူ ုံမျှ လုံျားဝ မန ြေြူျားသည့််
ထမ
ုံ နခထ င်လ ျားသူ အ ျားလုံျားသည် ဤလမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်တွင ် ခလျှ ြ်လှမ်ျားကြသည် မဟုံတခ
် လ ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
တစ်ခနပပီ
ြစ်ြ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အုံခဟ င်ျား ြေင်ျား မရှသည့််
့် ျားတစ်ခန အစဉ်အသစ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ကြသည် မဟုံတခ
် လ ။ ယခန သင်
တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု
့်
့်
အဆင်သ
့်် ပသည်။ ငါခ ပ သည့််
့် ျားုံ ဆင်၏
့် အခရျားပါမှုအ ျား သရမည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားြုံ န ျားလည်သငခ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သင်တအြ
ုံ ့် ုံ အြျ
ြုျားရပပီ
ှ ျား၊ အန္ှစ်မဲ့် ခ ပ ဆမ
ုံ သ
ှု
မဟုံတခ
် ပ။ အြယ်၍
့်
သင်တသည်
ုံ ့်
မင်ျားခြျ ခပေါ် ဒုံနျား် စင
ုံ ျား် စီျားခနစဉ် ပန်ျားမျ ျားြုံ အ ျားြျရှု စ ျားသြဲသ
့် ုံ ထ
ုံ ရ မျ ျားြုံ
့် အ
ြတ်ရှုမည်ဆပ
ုံ ါြ၊ ငါ၏ကြြုျားစ ျားအ ျားထုံတ်မှုသည် အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်မည် မဟုံတ်ပါခလ ။
သင်တအသီ
ုံ ့်
ျားသီျားသည် သင်တြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်တုံင၏
် သဘ ဝြုံ သသင်သ
ျားစသ
ုံ ည်
့် ည်။ သင်တုံ အမျ
့်
ငင်ျားြေရ
ုံ တွင ် ြျွမ်ျားြျင်ကြ၏။ အယူအဆဆင
ုံ ရ
် ခများြေန
ွ ျား် မျ ျား၏ အခ ြမျ ျားြုံ သင်တန္ှု
ုံ ့် တမ
် ှ
အလွယ်တြူ ခ ပ ကြခသ ်လည်ျား၊ အန္ှစ်သ ရ ပါဝင်သည့်် ခများြေန
ွ ျား် မျ ျားအခပေါ် သင်တုံ ခ
့် ပ စရ ဘ မျှ
မရှကြခပ။ ယခနတွ
ုံ ့်
သင်တ၏
ုံ ့် သဘ ဝခဟ င်ျားမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှကြဘဲ၊
့် င ် သင်တသည်
ခပါ ့်ပြ်သည့်် စြ ျားစ မည် ခ ပ ဆုံ ြေင်ျား၌ ခမွျို့ခလျ ်ကြဆဲ ြစ်ပပီျား၊ သင်တုံ အမျ
ျားစတ
ုံ ွင ် ပ၍
ုံ
့်
မင်မ
် ျားသည့်် နည်ျားလမ်ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန်
့် ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ ရရှခရျားအတွြ် သင်တုံ လ
့် ုံြစ

ရည်ရွယ်ြေျြ် လုံျားဝမရှကြဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား သင်တ၏အသြ်
ုံ ့်
တ မျ ျားြုံ စတ်မပါတပါ
ြင်သ
့်
့်
အသြ်ရင
ှ က် ြ၏။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ အဆ
ျားုံ တုံငခ
် အ င် လုံြန္
် င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
့်
အဘယ်သုံ ရှ
ုံ ့်
လမ်ျားခကြ င်ျား အဆျားုံ ထ စတ်မပါတပါ
ြင ့်် ခရ ြ်ြေလ
ဲ့် ျှငပ
် င်၊
့်
့် ကြသနည်ျား။ သင်တသည်
သင်တအြ
ုံ ့် ုံ ယင်
ျားသည် မည်သည့်် အြျြုျားရမည်
ှ
နည်ျား။ စစ်မှနစ
် ွ လုံြ်စ ျား ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
့်
ခစ စီျားစွ ခန ြ်ဆတ
ုံ လ
် ုံြ် ြေင်ျား ြင့်် ြစ်ခစ၊ ခန ြ်မြျ လွနျား် မီ သင်တ၏
ုံ ့် စတ်ြျားူ မျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားသည်။ အြေျန်ကြ လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သင်သည် ြပ်စ ျားခနခသ ြပ်ပါျားပျားုံ တစ်ခြ င်
ြစ်လ လမ်မ
ုံ န
ုံ ့် မ်ြ
် ခ
့် သ အြေန်ျားြဏ္ဍ တစ်ြေြ
ုံ ုံ သင်တပါဝင်
ုံ ့်
ရန်
့် ည်- ထသ
့် ျပပီျား ယုံတည
လုံလ ျားခနပါသခလ ။
အမှု၏အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုတစ်ရပ်လုံျား၏ မှတ်တမ်ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား မှတ်တမ်ျား ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စတ်ြူျားသြ်သြ်မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား တစ်ရပ်လုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အသပည တစ်ြုံ ရှ ခြွရန် အမှနတ
် ြယ် သင် ဆန္ဒရပါြ၊
ှ
ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်သည့််
အမှုအဆင်သ
ုံ ့် ရမည် ြစ်သည်အ
့် ပင် သင်တသည်
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် ဆင်ြ
ုံ ျှ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သင်တသ
့် မ
မြေျန်ထ ျားရ။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရန်ကြြုျားစ ျားသူတုံ စွ
့် မ်ျားခဆ င်ရရှရမည့်် အနည်ျားဆျားုံ အရ
ြစ်သည်။ လူသ ျားြယ
ုံ ်တင
ုံ ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ အသပည ြုံ
လုံပ်ကြြန်တီျား၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ လူသ ျားြယ
ုံ ်တင
ုံ ် စတ်ြျားူ ၍ ရခသ အရ မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လူတစ်ဦျားြုံ အထူျား မျြ်န္ ှ ခပျား ြေင်ျား၏ အြျြုျားဆြ်လည်ျား မဟုံတခ
် ပ။
ထထြ်
ုံ ့်
ယင်ျားမှ လူသ ျားအခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ကြြုခတွျို့ ပပီျားခန ြ် ြစ်လ သည့််
အသပည တစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားြုံ ကြြုခတွျို့ ြေင်ျားခန ြ်မှသ
ြစ်လ သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသပည တစ်ြေြ
ုံ ုံ
စတ်ြူျားခပါြ်သည့်အ
် တုံငျား် မရရှန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားသည် သင်ကြ ျားခပျား၍ရသည့်် အရ တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား
မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ရ မှ ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ အ
် ခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။
လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ဤအမှုအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်၏
့်
ဗဟုံအြေျြ်အြေျ တွင ် ရှခသ ်လည်ျား၊ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုအတွငျား် တင
ွ ် အမှု ပြုသည်န
့် ည်ျားစနစ် အြေျြုျို့ န္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပခသ နည်ျားလမ်ျားအြေျြုျို့ ပါဝင်ခလသည်။ ဤသည်မှ
လူသ ျားအတွြ် ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင်ရန် အြေြ်ြေဲဆျားုံ ခသ အရ ြစ်ပပီျား လူသ ျားအတွြ် န ျားလည်ရန်လည်ျား
ြေြ်ြေဲခသ အရ ြစ်သည်။ ခြေတ်ြ လမျ ျား ပင
ုံ ျား် ြေ ျား ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုထြ
ဲ

ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား၊ အမှု၏ တည်ခနရ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား၊ ဤအမှုြုံ လြ်ြေရရှသူတ၌
ုံ ့်
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား စသည် ြင်-့် ဤအရ အ ျားလုံျားသည် အမှု၏ အဆင်သ
ွ ် ပါဝင်သည်။
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
အထူျားသ ြင့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်လုံပ် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားရှ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားြေျြ်အ ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား၊ ပရ
ုံ ပ်၊ အမည်န မ၊ ပင်ြုံလြခဏ ထဲြ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ြေ ျားခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
အမှုအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်၏
့် တစ်စတ်တစ်ခဒသ
ြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်တ
ုံ ျား် တစ်ရပ်ြုံသ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ပ် ပီျား၊
့် စ်ဆင်သ
့် ည် အစတ်အပင
နယ်ပယ်တစ်ြေြေ
ုံ အ
ုံ တွငျား် ြန်သတ်
ထ ျား၏။ ယင်ျားသည် အ ြေ ျားြဏ္ဍမျ ျားြုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ြ လမျ ျား
့်
ပင
ုံ ျား် ြေ ျားထ ျား ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၌ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားပင် မပါဝင်ခပ။ ဤသည်မှ
သသ ထင်ရှ ျားစွ မင်သ သည့်် အြေျြ်တစ်ြေျြ် ြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု တစ်ရပ်လုံျား ြစ်၏။ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုထြ
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သရမည်
ြစ်သည်။ ဤအြေျြ်မရှဘဲန္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်တ၏
ုံ ့် အသပည သည်
အန္ှစ်သ ရြင်ျားမဲခ
ုံ ရ
် မှမထဘဲ လူတတ်လုံပ်ခန ြေင်ျားထြ်
့် သ စြ ျားမျ ျားသ ပါရှပပီျား၊ ထင
ဘ မျှမပုံခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသပည သည် လူသ ျားြုံ သမ်ျားသင
ွ ျား် န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ ့်
သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားလည်ျား မရှခပ။ ယင်ျားသည် အမှနတ
် ရ ျားန္ှင ့်် ဆနြ
် ့် ျင်ြလ
ွဲ ွဲပပီျား၊ သမမ တရ ျား မဟုံတခ
် ပ။
ယင်ျားသည် အလွနခ
် ပါမျ ျားပပီျား န ျားဝင်ြေျြုန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပင်ြစ
ုံ တ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့််
သခဘ ြွဲလွဲပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ြ
် ပ။ သူသည်
့် ုံ ြေျမ်ျားသ ခပျားမည် မဟုံတခ
သင်၏အသပည ြုံ ြေျီျားြျြူျားလမ်မ
် ည်သ မြ၊ သူြ
့် ည် မဟုံတသ
့် ုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသည့််
အ ပစ်သ ျားတစ်ဦျား ြစ် ြေင်ျားအတွြ် သင်အ
့် ခပေါ် ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျားလည်ျား ပြုလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် စြ ျားမျ ျားြုံ ခပါခပါ
ုံ
ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။
့် တန်
့် တန် ခ ပ ဆထ
သင်သည် စြ ျားြုံ ရန်ျားရန်ျားခဝခအ င်ခ ပ တတ်ပပီျား စြ ျားကြယ်ြ ၊ သင်၏စြ ျားလုံျားမျ ျားသည်
အမည်ျားြုံ အ ြြူအ ြစ် န္ှင ့်် အ ြြူြုံ အမည်ျားအ ြစ်သုံ ့် ငင်ျားြေန္
ုံ င
ုံ ခ
် လ ြ်ခအ င် အလွန ်
လမမ ပါျားနပ်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည အခကြ င်ျား ခ ပ ြေင်ျားန္င
ှ ့််
ပတ်သြ်လ သည့်အ
် ြေါ၊ သင်သည် ဉ ဏ်မမီဆဲ ြစ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင် မဆင်မ ြေင်
ခဝြန်၍ရသူတစ်ဦျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် သ မန်ြ လျှြ ြေျီျားမမ
ွ ်ျား၍ရသူတစ်ဦျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေပ်တည်တည်န္င
ှ ့််
သြခ ြေျ၍ရသူတစ်ဦျား မဟုံတခ
် ပ။ သင်သည် မည်သြ
ူ ့် မ
ုံ ဆန္
ုံ င
ှ ့်် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ြုံ ြေျီျားမွမ်ျားခသ ်လည်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကြီျား မတ်ခသ ပါရမီန္င
ှ ့်် ပည်စ
့် ုံ ြေင်ျားန္ှင ့်် သခဘ ထ ျားကြီျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပရန်
သင်ခ
့် တ ်သည့်် စြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ ရှ ခတွျို့ရန် သင် အ ပင်ျားအထန် ကြြုျားပမ်ျားရ၏- ဤသည်မှ

အရှု ျားသမ ျားတုံငျား် သခဘ ခပါြ် လ ရသည့်အ
် ရ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသည့််
ဘ သ စြ ျား ြျွမ်ျားြျင်သမ
ူ ျ ျားစွ ရှခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ ခြ
် ပသည့်အ
် ရ ၏ တြျမှနြ
် န်မမ
ှု ှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ၍
် ခဝါဟ ရ အနည်ျားအြျဉ်ျားသ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဆွထ
ဲ တ
ုံ ြ
် ုံ ကြယ်
ဝခသ
့်
အခတွျို့အကြြုရှသူတုံ ခ
ုံ သ သမမ တရ ျား၏ တစ်ရ ပတ
ုံ စ်ပသ
ုံ ရှ၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
့် ပ ဆခ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည သည် တြျမှနြ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် အ ြစ်မန
ှ တ
် တွ
ုံ ့် င ် ရှခကြ င်ျား၊
စြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ ပါျားနပ်စွ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကြယ်ဝသည့်် ခဝါဟ ရမျ ျားတင
ွ ် မရှခကြ င်ျားန္ှင၊့််
လူသ ျား၏ အသပည န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသပည တသည်
ုံ ့်
လုံျားဝ တ ြေ ျားစီ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ
ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားသင်ြေန်ျားစ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ မည်သည့််
သဘ ဝသပပပည ရပ်မဆထ
ုံ ြ် ပ၍
ုံ မင်မ
့် ျား၏။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရန်ကြြုျားစ ျားသည့််
အလွနအလွ
် ့်
န ် နည်ျားပါျားခသ လူဦျားခရသ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် သင်ြေန်ျားစ တစ်ရပ် ြစ်ပပီျား
ပါရမီရသည့်
ှ
် မည်သမ
ူ ဆြ
ုံ မျှ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ရ မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျားအ ျား အ ျားထုံတ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သ မန်ြခလျား တစ်ဦျားြ
ရယူန္င
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျားြဲသ
့် ုံ မ
ုံ ့် တ်
့် မင်ရ။ သင်သည် သင်၏မသ ျားစုံဘဝ၊ သမဟုံ
သင်၏အသြ်ခမွျားအလုံပ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်၏အမ်ခထ င်ခရျားတတွ
ုံ ့် င ် လုံျားဝ ခအ င် မင်ပပီျားသူတစ်ဦျား
ြစ်ြေျင် ြစ်မည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် သမမ တရ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျား
သင်ြေန်ျားစ န္ှငပ
့်် တ်သြ်လ သည့်အ
် ြေါ သင်သ
ုံ ်ြုံယ်အတွြ် ပစရ ဘ မျှမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ည် မမြယ
မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ စွမ်ျားခဆ င်ရရှ ြေင်ျား မရှခလပပီ။ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည်
သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ် ကြီျားမ ျားခသ အြေြ်အြေဲရသည်
ှ
ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားသည် သ ၍
ကြီျားမ ျားခသ ပဿန ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဤသည်မှ သင်တ၏အြေြ်
ုံ ့်
အြေဲ ြစ်ပပီျား
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား ရင်ဆင
ုံ ရ
် သည့်် အြေြ်အြေဲလည်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျားလမ်ျားခကြ င်ျားတွင ် ခအ င် မင်မှုအြေျြုျို့ ရရှပပီျားသူ အြေျြုျို့အလယ်တင
ွ ် အဆင်အ
့် တန်ျားမီသူ လုံျားဝ
မရှလုံနျားီ ပါျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားမှ မည်သည်ြုံ ဆလ
ုံ ုံခကြ င်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံသရန် အဘယ်ခကြ င့်် လုံအပ်ခကြ င်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှရန် မည်သည့််
အတင
ုံ ျား် အတ ထ ကြြုျားပမ်ျားရရှရမည်ြုံ လူသ ျားသည် မသခပ။ ဤသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်အြုံ အလွ
န်
့်
ခဝြေွမ
ဲ ရ ြစ်ရသည့်အ
် ရ ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ရင်ဆင
ုံ ရ
် သည့်် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ
ပခဟဠ ြစ်သည်မှ အခတ ်အတန် ရုံ ျားရင
ှ ျား် လှ၏- မည်သမ
ူ ျှ ဤခများြေန
ွ ျား် ြုံ ခ ြန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
မည်သမ
ူ ျှလည်ျား ဤခများြေန
ွ ျား် ြုံ ခ ြရန် လုံလ ျား ြေင်ျားမရှခပ၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ယခနအထ
့် ခ
့်
ဤအမှုြုံ ခလ့်လ ရ တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်အလယ် မည်သမ
ူ ျှ ခအ င် မင် ြေင်ျား မရှခသျားခသ ခကြ င ့််

ြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပခဟဠြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ အသခပျားသည်အ
့် ြေါ၊
့် ျားုံ ဆင်န္
့် င
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှသည့်် ပါရမီရင
ှ အ
် ုံပ်စုံ တစ်စပုံ ပီျားတစ်စုံ ခပေါ်ခြ င်ျား ခပေါ်လ ခပမည်။ ဟုံတခ
် ပ၏၊
ထသ
ုံ ုံ ြစ်
ုံ ့် ပင် ငါသည် ဤအမှုအ ျား ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား လုံပ်ငန်ျားစဉ်တွင ်
့် ပပီျား၊ ထအ
့် သည်ြုံ ငါခမျှ ်လင်မ
ရှပပီျား၊ မကြ ခတ သ
ုံ မ
ုံ ျ ျား ပ ျားသည့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပါရမီရှငမ
် ျ ျား
့် ည့်် အန င်္တ်တွင ် ပမ
ခပေါ်ထြ
ွ ် ြေင်ျားြခ
ုံ တွျို့ရန် ငါခမျှ ်လင်သ
ုံ ့်
ဤအမှုအဆင်သ
ှ မ
် ျ ျားြုံ
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
့် ျားုံ ဆင်၏
့် အ ြစ်မန
သြ်ခသြေသူမျ ျား ြစ်လ ကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဤအမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်အ
့် တွြ် ပထမဆျားုံ
သြ်ခသြေသူမျ ျားလည်ျား ြစ်မည်မှ အမှန ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု အဆျားုံ သတ်သည်ခ
့် နတွ
့် င ်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပါရမီရင
ှ မ
် ျ ျား မခပေါ်ထြ
ွ ်ပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လြ်ြေပပီျားသူ တစ်ဦျား န္ှစ်ဦျားသ ရှပါြ၊ သ ၍ စတ်ခသ ြခရ ြ်စရ န္ှင ့််
သ ၍ခန င်တရစရ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ရှမည်မဟုံတခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
် ဤသည်မှ အဆျားုံ ဆျားုံ
ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေသ ြစ်သည်။ မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစြ မူ၊ အမှနတ
် ြယ် လုံြစ
် ျားသူမျ ျားသည်
ဤခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည်ဟုံ ငါခမျှ ်လင်ဆ
့် ဲ ြစ်၏။ အြေျန်၏ အစြတည်ျားြ၊
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
အမှု တစ်ြေါမျှ မရှြူျားခပ။ လူသ ျား၏ ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှု သမုံငျား် တင
ွ ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
တ ဝန်တစ်ြေုံသည် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မ ြစ်ခပေါ်ြူျားခပ။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အဦျားဆျားုံ သသူမျ ျားထမ
ဲ ှ တစ်ဦျား အမှနတ
် ြယ် ြစ်လ န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဤသည်မှ
သတတဝါမျ ျားအ ျားလုံျားအလယ်တွင ် အ မင်ဆ
် ြခ တစ်ရပ် ြစ်မည်မဟုံတခ
် လ ။
့် ျားုံ ခသ င်္ုံဏသ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ အြန်ဆင်ျားြေသတတဝါ တစ်ဦျားတစ်ခလသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျီျားြျြူျား ြေင်ျားြုံ သ ၍
ြေရမည်ခလ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှရန် မလွယခ
် သ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဆုံလ ဘ်မျ ျား
ရတ်သမ်ျားရလမ်ဦ
ြုျားသ ျား အမျြုျားသမီျား ြစ်မ၊ှု သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ျားမည် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတုံ အမျ
့်
န္င
ုံ င
် သ ျား ြစ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပဓ နမထ ျားဘဲ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည ရရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
ရှသူမျ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ င်္ုံဏ် ပြု ြေင်ျားြုံ ရရှလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကသဇ အ ဏ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ဦျားတည်ျားခသ သူမျ ျားသ ြစ်ကြလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ယခန၏အမှု
ြစ်ပပီျား အန င်္တ်၏အမှုလည်ျား ြစ်၏။ ဤသည်မှ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်
့်
အမှုတွင ် ပပီျားခ မ ြ်မည့်် ခန ြ်ဆျားုံ န္ှင ့်် အ မင်မ
့် ျားဆျားုံ ခသ အမှု ြစ်ြ လူသ ျား၏
အတန်ျားအစ ျားအသီျားသျားီ ြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပသည့်် အမှု ပြု ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ လူသ ျားအ ျား
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သခစ ြေင်ျား အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် လူသ ျား၏ မတူြွဲ ပ ျားသည့်် အဆင်မ
့် ျ ျားြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသည်- ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှရန်န္င
ှ ့််
သူ၏ြတမျ ျားြုံ လြ်ြေရန် အရည်အြေျင်ျားမီကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသသူမျ ျားသည်

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ြတမျ ျားြုံ လြ်ြေရန် အရည်အြေျင်ျား
မမီကြခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ရင်ျားန္ျားီှ သမ
ူ ျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
မသသူမျ ျားအ ျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ရင်ျားန္ျားီှ သမ
ူ ျ ျားဟုံ ခြေေါ်၍မရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရင်ျားန္ျားီှ သမ
ူ ျ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မည်သည့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြမ
ုံ ဆုံ လြ်ြေရရှန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူန္င
ှ ့််
မရင်ျားန္ျားီှ သမ
ူ ျ ျားသည် သူ၏မည်သည့်် အမှုန္င
ှ မ
့်် ျှ မထြ
ုံ ်တန်ခပ။ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမျ ျား ြစ်ခစ၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျား
ြစ်ခစ၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ ဤအ ျားလုံျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အသပည အ ျား လူသ ျားြုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျားအတွြန္
် င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျားြ
ြျြုျားန္ွန ြေန္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ြစ်၏။ ဤသည်မှ အဆျားုံ တင
ွ ရ
် ရှမည့်် တစ်ြေုံတည်ျားခသ အြျြုျားတရ ျား
ြစ်လမ်မ
ဲ ှ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ ြွယဝ
် ှြ်ထ ျား ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ထ
့် မ
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျား၏ အသပည အတွြ် အြျြုျားရပပီ
ှ ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပမ
ုံ ုံ ပည်စ
့် ပုံ ပီျား ခစစ
့် ပ်ခသြေျ ခသ အသပည ြုံ ရရှရန် လူသ ျားအ ျား
အခထ ြ်အြူ ပြုခပသည်။ ဤအမှုအ ျားလုံျားသည် လူသ ျားအြုံ အြျ
ြုျားရှ၏။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ လူသ ျားြ မစွမ်ျားခဆ င်မရရှန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားြ ပုံငဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျား
မရှသည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှုသည် လူသ ျားသရမည့်် ရူ ပါရုံ ြစ်၏။
အမှု၏အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား တစ်ရပ်လုံျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမှ သသင်သ
့် ည့််
သ ၍ ကြီျား မတ်ခသ ရူ ပါရုံ မရှခပ။ လူသ ျားသည် ဤတန်ြေျားုံ ကြီျားမ ျားခသ ရူ ပါရုံ ြုံ မသပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရန်မလွယခ
် ပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ န ျားလည်ရန် မလွယြ
် သ
ူ ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင်
လူသ ျား ခလျှ ြ်လှမ်ျားသည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားသည် တုံျား၍တျားုံ ၍ ြေြ်ြေဲကြမ်ျားတမ်ျား လ လမ်မ
့် ည်။ ရူ ပါရုံ မျ ျား
မရှဘဲ၊ လူသ ျားသည် ဤမျှအထ ခရ ြ်လ န္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားြုံ ယခနတ
ုံ ်
့် င
ြ ြွယထ
်
ျားြေဲပ့် ပီျား အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ အြ အြွယ်ြုံ ခပျားြေဲသ
့် ည်မှ ဤရူ ပါရုံ မျ ျား ြစ်၏။
အန င်္တ်တွင၊် သင်တ၏
ုံ ့် အသပည သည် ပမ
ုံ န
ုံ ြ်နလ
ဲ ရမည် ြစ်ြ သင်တသည်
ုံ ့်
သူ၏အလုံ
အလုံျားစန္
ုံ င
ှ ့်် အမှု၏အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့်် အတွငျား် ရှ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှခသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရြုံ
သလ ရမည် ြစ်သည်။ ဤသည်သ လျှင ် သင်တ၏
ုံ ့် စစ်မှနခ
် သ ဝည ဉ်ရငြ
့်် ျြ်မှု ြစ်၏။ အမှု၏
ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်သ
် ၊ဲ ယြေင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်န္
ှ အ
့်် တူတြွ
့် ည် သီျား ြေ ျားရပ်တည်ခန ြေင်ျား မဟုံတဘ
့် စ
့် င
ြွဲျို့စည်ျားထ ျားသည့်် တစ်ရပ်လုံျား၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ှ
့် ျားုံ ဆင်ထ
့် မ
တစ်ဆင်ြ
ုံ ဟ
် ုံ
့် ုံသ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင့်် ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုတစ်ြေုံလုံျားြုံ ပပီျားစီျားခစရန် မ ြစ်န္င
ဆရ
ုံ ခပမည်။ အမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်သ
့် ဝ ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား
့် ည် လူသ ျားြုံ အ ပည်အ

ဤအဆင့်် တစ်ရပ်တည်ျားြသ
ုံ
ခဆ င်ရွြ်ရန်သ လုံအပ်ပပီျား၊ စ တန်၏ စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ
ြယ်တင်ရန် ယြေင်အမှုအဆင့်် န္ှစ်ဆင်ြ
ုံ ုံခပ။ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု အလုံျားစသ
ုံ ည်
့် ုံ မလုံအပ်ဟုံ မဆလ
အမှု၏ အဆင်သ
ုံ ့်
အဆင်တ
် တွြ်၊
့် ျားုံ ဆင ့်် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတအနြ်
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျား မဟုံတ်သည့်အ
ဤအဆင်သ
ုံ ျှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားသရမည့််
့် ျားုံ ဆင်မ
့် ှ မည်သည့်် အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျားြမ
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ရူ ပါရုံ ဟုံ စွဲြုံငထ
် ျား၍မရခပ။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု မပပီျားခ မ ြ်ခသျားသခရွ ျို့၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုသည် ပပီျား ပည့်စ
် သ
ုံ ည့်် အဆျားုံ သတ်တစ်ြေသ
ုံ ုံ ခရ
ြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျား၊ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု အလုံျားစတ
ုံ ွင ်
ခြ ် ပထ ျား၏။ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တြယ့််အစတွင ် လူသ ျားထ ခြ ် ပမထ ျားဘ၊ဲ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတွင ်
တ ြည်ျား ြည်ျား ခြ ် ပထ ျားပပီျား ြစ်သည်။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျား တစ်စတ်တစ်ခဒသန္ှင ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား တစ်စတ်တစ်ခဒသြုံ ခြ ် ပ၏။ အမှု၏
အဆင်တ
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ တြ
ုံ ်ရုံ ြန္
် င
ှ ့်် ပပီျား ပည်စ
့် စ
ုံ ွ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်
့် င
မဟုံတခ
် ပ။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်တွငသ
်
့် ျားုံ ဆင့်် ပပီျားစီျားသည်န္င
့် ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ အမှု၏ အဆင်သ
အ ပည့်အ
် ဝ အဆျားုံ သတ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစန္
ုံ င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
လူသ ျား၏အသပည ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ
ွဲ မရခပ။ အမှု၏
့် မှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်မ
့် ှ သီျား ြေ ျားြေ၍
အဆင်တ
ုံ ျား် တစ်ရပ်တွင ် ခြ ် ပထ ျားခသ
့် စ်ရပ်မှ လူသ ျားရရှသည့်် အရ သည် သူ၏အမှု အစတ်အပင
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားမျှသ ြစ်၏။ ယင်ျားသည် ယြေင် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခန ြ်ပင
ုံ ျား်
အဆင်မ
ုံ ့် ုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားမှ
့် ျ ျားတွင ် ခြ ် ပထ ျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားတြ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်အ ျား ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ ြ လတစ်ြေအ
ုံ တွငျား် ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
တည်ခနရ တစ်ြေတ
ုံ ွင ် ြေျြ်ြေျင်ျား ပပီျားဆျားုံ န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ မတူညခ
ီ သ အြေျန်ြ လမျ ျားန္ှင ့်် မတူညခ
ီ သ
ခနရ မျ ျားတွင ် လူသ ျား၏ ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှု အဆင်န္
ှ အ
့်် ညီ တ ြည်ျား ြည်ျား နြ်ရှုင်ျားလ ခသ ခကြ င့််
့် င
ြစ်၏။ ယင်ျားမှ အဆင်မ
့် ျ ျား ြင့်် ခဆ င်ရွြ်သည့်် အမှု ြစ်ပပီျား အဆင်တ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျား ြင ့်် မပပီျားစီျားခပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစခ
ုံ သ ဉ ဏ်ပည ြုံ အဆင်တ
ွ ်
့် စ်ဆင်ြေ
့် ျင်ျားထြ် အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
ပခ
ုံ ြ ်ထ ျား၏။ သူ၏ အလုံျားစခ
ုံ သ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အလုံျားစခ
ုံ သ ဉ ဏ်ပည ြုံ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ွင ်
ြေျြေင်ျားထ ျားပပီျား အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် သူ၏ ြစ် ြေင်ျားပါရှြ အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် သူအမှု
့် ၏
ဉ ဏ်ပည န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ မှတ်တမ်ျားတစ်ြေုံ ြစ်၏။ လူသ ျားသည် ဤအဆင်သ
ွ ် ခြ ် ပထ ျားခသ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သသင်သ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှငဆ
ဤအရ အ ျားလုံျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားအြုံ အခရျား
ကြီျားဆျားုံ ြစ်ပပီျား၊ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့်
ြုံျားြယ
ွ ်သည်အ
့် ြေါတွင ် ဤအသပည မရှပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဗုံဒြ
ဓ ုံ ြျားုံ ြွယသ
် မ
ူ ျ ျားန္ှင ့််

မ ြေ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားအလယ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ လူသ ျားထမှ ြွယ်ဝြ
ှ မ
် ထ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ်သူ အ ျားလုံျားြ သသင်ခ
့် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအလယ်တွင ်
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု အဆင်သ
် တွြ်၊ လူသ ျားသည် ဤအမှု၏
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ြစ်သည့်အ
အဆင်သ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခြ ် ပြေျြ်ြုံ
့် ျားုံ ဆင်အ
့် တွငျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားန္ှငဆ
သသင်သ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားလုံပ်ခဆ င်ရမည့်် အရ ြစ်သည်။ လူသ ျားထမှ ဘုံရ ျားသြေင်
ြွယဝ
် ြ
ှ ်ထ ျားခသ အရ မှ လူသ ျားြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခသ အရ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား
မသသင်ခ
့် ရ မှ မူ လူသ ျားြ သသင်သ
့် သ အရ ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားြုံ ပသည်အ
့် ည့််
အရ ြစ်ပပီျား လူသ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် င်သ
့် ည့်် အရ ြစ်၏။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့်် အသီျားသျားီ ြုံ
ယြေင်အဆင်၏
ွ ် ခဆ င်ရွြ်ထ ျားခလသည်။ ယင်ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုမှ
့် အခ ြေြေအုံတ် မစ် အခပေါ်တင
သီျား ြေ ျားြေလ
ွဲ ျြ် အမှီအြေြ
ုံ င်ျားစွ လုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ခဆ င်ရွြ်သည့်် ခြေတ်န္င
ှ ့််
အမှုအမျြုျားအစ ျားတတွ
ုံ ့် င ် ကြီျားမ ျားခသ ြွ ြေ ျားမှုမျ ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျား၏ ဗဟုံအြေျြ်အြေျ သည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်ဆဲ ြစ်ပပီျား၊ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည်
ပပီျားြေဲသ
့် ည်အဆင်ထ
့် ြ် ပုံ၍နြ်ရှုင်ျားခလသည်။ အမှု၏အဆင်အ
့် သီျားသီျားသည် ြျြ်သမ်ျား ြေင်ျား မြေရသည့််
ပပီျားြေဲသ
့် ဆင်၏
့် ည်အ
့် အခ ြေြေအုံတ် မစ်မှ ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်၏။ ဤနည်ျား ြင့််
အစဉ်သစ်လွငပ် ပီျား မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အုံခဟ င်ျား ြေင်ျားမရှခသ သူ၏အမှုတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားထ ယြေင်ြ လုံျားဝ မခြ ် ပြူျားသည့်် သူစ့် တ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်သည့်် ရှု ခထ င်မ
့် ျ ျားြုံ
စဉ်ဆြ်မ ပတ် ထုံတ်ခြ ် ပခနြ လူသ ျားထ သူ၏အမှုသစ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျားအသစ်တြ
ုံ ့် ုံ အပမဲ
ထုံတ်ခြ ် ပသခနပပီျား၊ ခရှျားဘ သ ခရျား အခစ င်ြ
ုံ က် ြြုျားစ ျားြ
့် ဤအရ ြုံ ြေုံြေရန် အစွမ်ျားြန
ထင်ထင်ခပေါ်ခပေါ် ဆန်ြျင်
ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူလုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့််
့်
အမှုအသစ်ြုံ အပမဲ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ သူ၏အမှုသည် အစဉ်ခ ပ င်ျားလဲခနပပီျား၊ ဤအရ ခကြ င့််
လူသ ျား၏ ဆန်ြျင်
မှုြုံ အပမဲ ကြြုရခလသည်။ သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားသည်လည်ျား အပမဲ
့်
ခ ပ င်ျားလဲခနြ ၊ သူအမှု
ှ ့်် လြ်ြေရရှသူတသည်
ုံ ့်
လည်ျား အပမဲ ခ ပ င်ျားလဲခန၏။ ထအ
ုံ ့် ပင်
့် ၏ခြေတ်န္င
သူသည် ယင်ျားန္ှငဆ
့်် နြ
် ့် ျင်ရန် လူသ ျား၏အ မင်တွင ် ယြေင်ြ လုံပ်ထ ျားသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့််
ဆန်ြျင်
ပခ
ုံ ပါြ်သည့်် အမှုြုံပင် လုံပ်ခဆ င်လျြ်၊ ယြေင်ြ ပြုလုံပ်ြူျား ြေင်ျား မရှခသ အမှုြုံ အပမဲ
့်
ခဆ င်ရွြ်လျြ်ရခလသည်
ှ
။ လူသ ျားသည် အမှုတစ်မျြုျားြုံသ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား
နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေြ
ုံ ုံသ လြ်ြေန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် သခဘ ြွဲလွဲသည့်၊် ၎င်ျားတထြ်
ုံ ့်
မင်ခ
့် သ အမှု
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ လြ်ြေရန် လူသ ျားအတွြ် ြေြ်ြေဲသည်။
သခသ
ုံ ့်
် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အမှုအသစ်ြုံ အပမဲ လုံပ်ခဆ င်ခနခသ ခကြ င ့််

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအသစ်ြုံ ဆန်ြျင်
သည့်် ဘ သ ခရျား ြျွမ်ျားြျင်သမ
ူ ျ ျားအုံပ်စုံ တစ်စုံပပီျားတစ်စုံ
့်
ခပေါ်ခပါြ်၏။ ဤလူတုံ ြျွ
ူ ျ ျား ြစ်လ ရပပီျား ြစ်သည်မှ အတအြျအ ျား ြင့််
့် မ်ျားြျင်သမ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အစဉ်အပမဲ သစ်လွငပ် ပီျား မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အုံခဟ င်ျား ြေင်ျား မရှပန္
ုံ င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အသပည ြုံ လူသ ျားြ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့် မှု၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျား န္ှငဆ
အသပည မရှသည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားြုံ ြယ်တင်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျားစွ န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အသပည လည်ျား မရှခသ ခကြ င ့်် အတအြျ ြစ်ခပသည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ၊့်် လူသ ျားသည် ယင်ျားမှ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်မလ
ှ
သည့်် အမှု ြစ်သည် မ ြစ်သည်၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှု ြစ်သည် မ ြစ်သည်ြုံ လုံျားဝ မခ ပ န္င
ုံ ခ
် ပ။ တစ်စုံတစ်ရ သည်
ယြေင်ြ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံြည
် ပ
ီ ါြ ၎င်ျားတုံ လြ်
ြေပပီျား၊ ယြေင်ြ အမှုန္င
ှ ့််
့်
ြွဲ ပ ျားြေျြ်မျ ျားရပါြ
ှ
ဆန်ြျင်
ြ ငင်ျားပယ်ကြသည့်် သခဘ ထ ျားြုံ လူမျ ျားစွ ြ ြြ်တယ
ွ ်ကြ၏။
့်
ယခနခြေတ်
တင
ွ ် သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ
့်
ခစ ငထ
့်် န်ျားလုံြန
် ကြသည် မဟုံတ်ခလ ။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် သင်တုံ ့်
အခပေါ်တင
ွ ် မည်သည့်် ကြီျားမ ျားသည့်် အြျြုျားတရ ျားမျှ မရှခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယြေင်အမှု အဆင်န္
ှ ်ဆင်သ
့် စ
့် ည်
၎င်ျားတုံ တြယ်
ြုံ သရန်မလုံခသ ဝန်ထပ
ုံ ်ဝန်ပျားုံ တစ်ြေုံ ြစ်သည်ဟုံ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျားရှ၏။ ၎င်ျားတြ
ုံ ့်
့်
အမှု၏ အဆင်သ
ဲ ယြေင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်အ
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့်
ငှ
့် ျားုံ ဆင်ထ
့် ြ
့် စ
့် ျား ြင ့်် လူတုံ စ
့် တ်မထြေြ
ဤအဆင်မ
ုံ ူခဝျားမျ ျားထ မခကြည သင်သ
့် ၊ုံ ့် ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှ မန် မန်
့် ျ ျားြုံ လူစလ
့် ြဲသ
ပန်ရုံပ်သမ်ျားသင်သ
ုံ ့် ခတွျားထင်ကြခလသည်။ အမှု၏ ယြေင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်ြ
့် ည်ဟုံ ၎င်ျားတြ
့် စ
့် ုံ
အသခပျား ြေင်ျားသည် အလွန ် ြွ လှမ်ျားလှသည့်် အဆငတ
့်် စ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြျွမ်ျား ြေင်ျားတွင ်
အခထ ြ်အြူ မ ြစ်ဟုံ အမျ ျားစြ
ုံ ယုံကြည်ကြ၏- ယင်ျားသည် သင်တုံ ခတွ
ျားထင်သည့်အ
် ရ
့်
ြစ်သည်။ ယခနခြေတ်
တင
ွ ် ဤသုံ ပြုမူ
ြေင်ျားသည် မှနသ
် ည်ဟုံ သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျား ယုံကြည်ကြခသ ်လည်ျား၊
့်
့်
ငါအမှု
ှု ုံ သင်တုံ သခဘ
ခပါြ်သည့်် ခနရြ်
ခရ ြ်လ လမ်မ
့် ၏ အခရျားမြ
့်
့် ည်။ ငါသည် အခရျားပါမှု
့်
မရှသည့်် မည်သည်အ
့် မှုြုံမျှ မလုံပ်သည်ြုံ သခလ ။့် ငါသည် အမှု၏အဆင်သ
ုံ ့်
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သင်တထ
ခကြည ခနသည့်အ
် တွြ်၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သင်တအြ
ုံ ့် ုံ အြျ
ြုျားရရခပမည်
ှ
။ အမှု၏
့်
ဤအဆင်သ
ုံ သ စီမြေန်ြေွ့် ဲမ၏
ှု ဗဟုံအြေျြ်အြေျ တွင ်
့် ျားုံ ဆင်သ
့် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစခ
ရှသည့်အ
် တွြ်၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
စကြဝဠ အန္ှရှ့် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ၏ အ ရုံ စြ
ုံ ်ရ ြစ်လ ရမည်။
တစ်ခနတွ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ဤအမှု၏ အခရျားပါမှုြုံ သခဘ ခပါြ်ကြလမ်မ
ုံ ့်
့် င ် သင်တအ
့် ည်။ သင်တသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ မသခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် သင်တသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ လုံခလ ြ်စွ အခလျားအနြ်မထ ျားကြခသ ခကြ င၊့််

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ဆန်ြျင်
ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယခနအမှု
ုံ ့်
ုံယပ
် င
ုံ ်
့်
့် ြုံ တုံငျား် တ ရန် သင်တ၏ြ
အယူအဆမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်ြုံ သကြခလ ။့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်တ၏ဆန်
ုံ ့်
ြျင်
ြေင်ျားန္ှင ့််
့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ သင်တ၏
ုံ ့် ဟန်တ
ုံ ့်
့် ျားပတ်ဆုံ ြေင်
့် ျားသည် သင်တ၏
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ပင်ြုံ မ နခထ င်လ ျားမှုအ ျား ြင ့်် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည်
မှ ျားယွငျား် ခသ ခကြ င့်် မဟုံတဘ
် ၊ဲ သင်တသည်
ုံ ့်
သဘ ဝအ ျား ြင့်် န ြေမှုမရှလွနျား် ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၌ ၎င်ျားတ၏ယ
ုံ ့်
ကုံ ြည်မှုြုံ ရှ ခတွျို့ ပပီျားခန ြ်တင
ွ ၊် လူအြေျြုျို့သည် လူသ ျားြ
မည်သည်ခ
့် နရ မှ လ သည်ြုံပင် ခသြေျ မှု ြင ့်် ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခသ ်လည်ျား သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနမ
် ျ ျားန္ှင ့်် အမှ ျားမျ ျားြုံ သျားုံ သပ်သည့်် လူသရှငက် ြ ျား
ခဟ ခ ပ မှုမျ ျားြုံ လုံပ်ဝက့် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မှတ်ြေျြ်မျ ျား ခပျားရင်ျားန္ှင ့်် အလှညမ
့်် ခရ ြ်မီ
ခ ပ ဆရ
ုံ င်ျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသစ်ရခသ
ှ
တမန်ခတ ်မျ ျားြုံ
ဆျားုံ မ ြေင်ျားပင် ပြုကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသဘ
ဝသည် အလွန ် နမ်ြ
ုံ ့် တွင ် အသစတ်
့် ျပပီျား၊ ၎င်ျားတထဲ
့်
အနည်ျားငယ်မျှ မရှခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ်ြ ငင်ျားပယ်ပပီျား
ငရဲ၏မီျားမျ ျား ြင ့်် ခလ င်ြျွမ်ျားခစ ြေင်ျား ြေရမည်ခ
့် န ခရ
ြ်လ လမ်မ
် လ ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့်
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မသကြဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား သူ၏အမှုြုံ ခဝြန်ြ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
မည်သအမှု
ုံ ့်
ပြုရမည်ြုံ ညန်ကြ ျားရန်လည်ျား ကြြုျားစ ျားကြ၏။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
မခလျ ်ြန်သည့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သုံ သ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား
့် န္င
ြစ်စဉ်အတွငျား် သလ ကြခပသည်။ လူသ ျားသည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သလ ြေင်ျားမှ စတ်ြူျားခပါြ်သည်အတင
ုံ ျား်
ခဝြန် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် လူတ၏
ုံ ့် အသပည သ ၍
တြျမှနြ
် န်ခလခလ၊ သူြ
ြျင်
မှု ခလျ န
ဘြ်အခန ြင ့််
့်
့် ည်ျားခလခလ ြစ်၏။ ဆန်ြျင်
့်
့် ုံ ၎င်ျားတုံ ဆန်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူတုံ အသ
နည်ျားခလခလ၊ သူြ
ရန် အလ ျားအလ မျ ျားခလခလ ြစ်၏။
့်
့်
့် ုံဆန်ြျင်
သင်၏ အယူအဆမျ ျား၊ သင်၏ သဘ ဝခဟ င်ျားန္ှင ့်် သင်၏လူသဘ
ဝ၊ စရုံ ြ်လြခဏ န္ှင ့််
့်
ြယ
ုံ ြ
် ျင်တ
ုံ ့်
သင်အ
့် ရ ျား အ မင်သခဘ ထ ျားတသည်
့် ခနန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေုံြေရ တွင ် အသျားုံ ပြုသည့််
“အရင်ျားအန္ှျားီ ” ြစ်ပပီျား၊ သင်သည် သ ၍ ခြ ြ် ပန်ပျြ်ဆျားီ ြ ခအ ြ်တန်ျားြျပပီျား
ယုံတည
် လ
့် ခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သူ ြစ်ခလခလ ြစ်၏။ အ ျားခြ င်ျားခသ အယူအဆမျ ျား
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊ မမြယ
ုံ ်ြုံယ် မှနြ
် န်သည်ဟုံ ယူမှတခ
် သ စတ်သခဘ ထ ျား ရှသူမျ ျားသည် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ရန်လုံမတ
ှု ွင ် သ ၍ ရှကြခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် အန္တြေရစ်မျ ျား
ြစ်ကြ၏။ သင်၏အယူအဆမျ ျားြုံ ပြု ပင် ြေင်ျား မရှပါြ၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အစဉ်

ဆန်ြျင်
ခနလမ်မ
ှ ့်် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ သဟဇ တရှလမ်မ
့်
့် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
့် ည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူထ
့် ည် ြစ်သည်။
့် မှ အပမဲ ခဝျားြွ လမ်မ
သင်၏ အယူအဆအခဟ င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခဘျားြယ်ထ ျား ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
အသပည သစ်ြုံ သင်
ရရှန္င
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
် အသပည ခဟ င်ျားသည် အယူအဆအခဟ င်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ခသြေျ ခပါြ် မညီမျှခပ။
“အယူအဆမျ ျား” ဆသ
ုံ ည်မှ လူသ ျားြ စတ်ြျားူ သည့်် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားန္ှင ့်် သခဘ ြွဲလွဲခသ
အရ မျ ျားြုံ ရည်ညန်ျားသည်။ အသပည ခဟ င်ျားသည် ခြေတ်ခဟ င်ျားတင
ွ ်
ခြေတ်ခန ြ်ြျပပီျားသ ျား ြစ်ပပီျား လူသ ျားြုံ အမှုသစ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ါြ၊ ထသ
့် ခရ ြ် ြေင်ျားမှ တ ျားဆီျားြေဲပ
အသပည သည်လည်ျား အယူအဆတစ်ြေုံ ြစ်၏။ လူသ ျားသည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသပည ြုံ မှနြ
် န်သည့််
ြေျဉ်ျားြပ်မှု လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ အခဟ င်ျားန္ှင ့်် အသစ် ခပါင်ျားစပ်လျြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မတူြွဲ ပ ျားခသ
ရှု ခထ င်အ
ုံ ပ
် ါြ၊ အသပည ခဟ င်ျားသည် လူသ ျားအြုံ အခထ
ြ်အြူ
့် ြေျြုျို့ မှ သလ န္င
့်
တစ်ရပ် ြစ်လ ပပီျား ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ လူ
့် သ ျားဝင်ခရ ြ်သည့်် အခ ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်လ ၏။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သင်ြေန်ျားစ ြ သင်ြ
့် ုံ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားစွ
ြျွမ်ျားြျင်ပုံငန္
် င
ုံ ြ
် ုံ ခတ
င်ျားဆသ
ုံ ည်- ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြျွမ်ျား ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ မည်
သုံ ့်
့်
့်
ဝင်ခရ ြ်ရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရန်အလငှ
ုံ ့် မည်သည့်် သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ သင် န ျားလည်ရမည်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု အ ျားလုံျားြုံ သင် ြျြုျားန္ွန ြေန္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့်
သင်၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သဘ ဝခဟ င်ျားြုံ မည်သြယ်
ုံ ့် ရှ ျားရမည်ဟူသည့်် အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျား
ြစ်သည်။ သင်သည် ဤအခ ြေြေ သခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြျွမ်ျား ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
သင်ြေန်ျားစ ထဲသုံ ဝင်
့် ခရ ြ်ရန် အခ ြေြေအုံတ် မစ်အ ြစ် အသျားုံ ပြုပါြ၊ သင်၏အသပည သည်
သ ၍သ ၍ နြ်ရှုင်ျားလ လမ်မ
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်-်
့် ည် ြစ်သည်။ သင်သည် အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်န္
့် င
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲမှု အစီအစဉ် တစ်ြေလ
ုံ ုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်-် ရှငျား် လင်ျားခသ
အသပည တစ်ြေုံ ရှပါြ၊ ပပီျားလျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အ
ှ ်ဆင်ြ
့် မှု၏ ယြေင်အဆင်န္
့် စ
့် ုံ
လြ်ရအဆင်
ှ
န္
ှ ့်် အ ပည်အ
့် ဝ အ ပန်အလှန ် ဆြ်စပ်န္င
ုံ ပ် ပီျား ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ဆတ
ူ ည်ျားြ
့် င
လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှု ြစ်သည်ြုံ မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သငထ
့်် တွင ် မယှဉ်သ သည့်် ြေင
ုံ မ
် ခသ
အခ ြေြေအုံတ် မစ် ရှလမ်မ
ူ ည်ျားြ
့် ည် ြစ်သည်။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ဆတ
လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ရူ ပါရုံ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သြျွမ်ျား ြေင်ျားဆီသုံ တစ်
ြေုံတည်ျားခသ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်
့်
ြုံယခ
် တ ်တုံငသ
်
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်ြ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမျှ သူ၏ ြုံယစ
် ျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ

လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ- ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံငသ
် လျှင ် သူ၏
ြုံယပ
် င
ုံ အ
် မှုြုံ အစမှ ယခနထ
ုံ ် ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် တင
့် မှု၏
အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ခြေတ်မျ ျားန္ှင ့်် တည်ခနရ မျ ျားတွင ် ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
အသီျားသျားီ ၏ အမှုသည် မတူြွဲ ပ ျားခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားမှ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုသ ြစ်သည်။ ရူ ပါရုံ မျ ျား အ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင၊် ဤသည်မှ လူသ ျား သသင်သ
့် ည့််
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ရူ ပါရုံ ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြုံ လူသ ျားြ လုံျားဝ န ျားလည်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သူသည် ြေင
ုံ ပ် မဲစွ
ရပ်တည်န္င
ုံ လ
် မ်မ
တင
ွ ် အမျြုျားမျြုျားခသ ဘ သ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့််
့် ည် ြစ်၏။ ယခနခြေတ်
့်
အမျြုျားမျြုျားခသ င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏတုံ ရင်
ုံ ခ
် နရသည့်် အကြီျားဆျားုံ ပဿန မှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ
့် ဆင
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ မသကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်မဟုံတသ
် ည့်် အလုံပ်တအကြ
ုံ ့်
ျား မြေွဲ ြေ ျားန္င
ုံ က် ြ ြေင်ျား ြစ်၏- ဤအရ ခကြ င်၊့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ပပီျားြေဲသ
ှ ်ဆင်ြ
ဲ့် ုံ အမှု
၏ ဤအဆင်ြ
ုံ ည်ျား ခယခဟ ဝါ
့် ည့်် အမှု၏ အဆင်န္
့် စ
့် သ
့် လ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည်ြုံ မခ ပ န္င
ုံ က် ြခပ။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်
လုံြက် ြခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားြ လမ်ျားြေရီျား အမှနဟ
် ုံတ် မဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်ြုံ အမျ ျားစုံြ မခ ပ န္င
ုံ ဘ
် ဲ
ရှကြခသျားသည်။ ဤလမ်ျားြေရီျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ဦျားခဆ င်သည်လ
့် မ်ျားြေရီျား ဟုံတ၊်
မဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် ြစ်ရပ်မန
ှ ် ဟုံတ၊် မဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်ြုံ
လူသ ျားြ စျားုံ ရမ်ပပီျား၊ လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ မည်သုံ ့်
ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင်ရမည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ဘ မျှ မသကြခသျားခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခန ြ်လုံြက် ြသူတသည်
ုံ ့်
လမ်ျားြေရီျားြုံ မဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ က် ြခသ ခကြ င၊့်် ခ ပ ဆထ
ုံ ျားသည့််
သတင်ျားစြ ျားမျ ျားသည် ဤလူတအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် တစ်ပင
ုံ ျား် တစ်စ သြ်ခရ ြ်မှု တစ်ြေသ
ုံ ရှြ ၊
အ ပည်အ
့် ဝ သြ်ခရ ြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဤသည်မှ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတ၏
ုံ ့်
အသြ်ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားြုံ သြ်ခရ ြ်ခလသည်။ အမှု၏ အဆင်သ
ုံ ့် ုံ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ွင ် ယင်ျားတြ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် မတူြွဲ ပ ျားခသ အြေျန်ြ လမျ ျား၊ ြွဲ ပ ျားခသ ခနရ မျ ျားန္ှင ့််
ြွဲ ပ ျားခသ လူမျ ျားတင
ွ ် ခဆ င်ရွြြေ
် သ
ဲ့် ည်ြုံ လူသ ျားြ မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ အမှုသည် ြွဲ ပ ျားခသ ်လည်ျား
ယင်ျားအ ျားလုံျားြုံ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ယင်ျားသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်သည်အ
့် မှု ြစ်သည်အ
့် တွြ် မှနြ
် န်ရမည် ြစ်ပပီျား အမှ ျားရရမည်
ှ
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားသည် လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သခဘ ြွလ
ဲ ွဲခသ ်လည်ျား၊
တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်ခကြ င်ျား ငင်ျားပယ်စရ မရှသည်ြုံ လူသ ျားအခန ြင့််
မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ- ယင်ျားသည် တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်သည်ြုံ လူသ ျားြ အခသအြေျ

ခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားသည် အခသျားအြွဲမျ ျား၊ ခ ပ ဆရ
ုံ န် ထြ
ုံ သ
် င့်် ြေင်ျား မရှခသ
အရ မျ ျားမျှအ ြစ်သသ
ုံ ့် ခလျ သ
ှ ့််
့် ွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ ရူ ပါရုံ မျ ျား မရှငျား် ခသ ခကြ င်န္
့် င
လူသ ျားသည် ခယခဟ ဝါြုံ ဘုံရ ျားအ ြစ်၊ ခယရှု ြုံ သြေင်အ ြစ်သ သပပီျား၊ ယခန၏
့် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ စတ်န္စ
ှ ်ြေွတင
ွ ရ
် ခသ
ှ
ခကြ င၊့်် မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
ခယခဟ ဝါန္ှင ့််
ခယရှု တ၏အမှု
ုံ ့်
ြုံ ဆြ်လြ် ဆြ်ြပ်လျြ် ရှကြပပီျား၊ ယခနခြေတ်
၏ အမှု န္ှငပ
့်် တ်သြ်သည့််
့်
အယူအဆမျ ျား၏ ဝန်ျားရြစီျားြေရြ ၊ လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် အပမဲသသယ ရှပပီျား၊ ယခန၏အမှု
ြုံ
့်
အခလျားအနြ် သခဘ မထ ျားကြခြေျ။ လူသ ျားသည် မင်၍မရန္င
ုံ သ
် ည့်် ပပီျားြေဲခ
ှ ်ဆင်အ
့် သ အဆင်န္
့် စ
့် ခပေါ်
အယူအဆမျ ျား မရှခပ။ ယင်ျားမှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူသ ျားသည် အမှု၏ ပပီျားြေဲသ
့် ည့်် အဆင့််
န္ှစ်ဆင်န္
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ န ျားမလည်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ
့် င
မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား မရှြေဲခ
ုံ ျား်
့် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် သူ န္ှစ်သြ်သည်အတင
စတ်ြူျားသည်မှ အမှု၏ ဤအဆငမ
့်် ျ ျားြုံ မင်၍မရန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သူသည်
မည်သည်အ
့် ရ ြုံ စတ်ြျားူ ခပါြ်သည် ြစ်ခစ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျားြုံ သြ်ခသ ပရန်
အြေျြ်အလြ်မျ ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အမှန ် ပင်ရန် မည်သမ
ူ ျှ မရှခပ။ သူ၏
စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားြုံ မှနခ
် ကြ င်ျားစစ်ခဆျားအတည် ပြုရန် အြေျြ်အလြ်မျ ျားမရှခသ ခကြ င၊့််
လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသည် “အမှနတ
် ရ ျား” ြစ်လ ကြသည့်အ
် တွြ၊် ယင်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
သြ်ခသတစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ရှသည် ြစ်ခစ မရှသည် ြစ်ခစ၊ လူသ ျားသည် မည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ျှ
သတမထ ျားခတ ဘ
ဲ င
ှ ့်် စတ်ြူျားြေျင်တုံငျား် စတ်ြူျားလျြ်၊ သူ၏သဘ ဝ ပင်ြုံစရုံ ြ်ြုံ
့် န္
အထန်ျားအြွပ်မဲ့် လတ်ထ ျားလုံြခ
် လသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားသည် သူ၏စတ်ထတ
ဲ ွင ်
သူြုံယ်တင
ုံ စ
် တ်ြူျားထ ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ပပီျား လြ်ခတွျို့အရှတရ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
မရှ ခြွခပ။ လူတစ်ဦျားသည် ယုံကြည် ြေင်ျား တစ်မျြုျား ရှပါြ၊ လူတစ်ရ အလယ်တင
ွ ် ယုံကြည် ြေင်ျား
အမျြုျားတစ်ရ ရှ၏။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ
မ မင်ရခသျားခသ ခကြ င၊့်် သူသည် ယင်ျားြုံ သူ၏ န ျားမျ ျား ြငသ
့််
ကြ ျားြူျားပပီျား သူ၏ မျြ်လုံျားမျ ျား ြင ့််
မရှု မင်ရခသျားခကြ င၊့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ယုံကြည်မမ
ှု ျ ျား ရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဒဏ္ဍ ရီမျ ျားန္ှင ့််
ပုံ ပင်မျ ျားြုံ ကြ ျားရပပီျား ြစ်သည်- သခသ
ုံ ့်
် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏
အြေျြ်အလြ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ ကြ ျားရြေဲ၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား
ြစ်လ သည်မှ တစ်န္စ
ှ ်သ ရှခသျားခသ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျားမှ တစ်ဆင့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်လ ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဘဝတစ်ြေလ
ုံ ုံျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယကုံ ြည်ြေသ
ဲ့် မ
ူ ျ ျားအတွြ်လည်ျား အလ ျားတူ မှနြ
် န်ခပသည်။ အြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ

မ မင်န္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အယူအဆမျ ျားရသည်
ှ
့် ယုံကြည် ြေင်ျားမှ
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ က် ြလမ်မ
် ပ။ လူသ ျားသည် သူ၏
့် ည် မဟုံတခ
အယူအဆအခဟ င်ျားမျ ျား၏ အြေျြုပ်အခန္ှ င်မျ ျားမှ မမြယ
ုံ ်ြုံယ် လွတခ
် မ ြ်ခစပပီျား ြစ်ြ
နယ်ခ မသစ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ
့် ခရ ြ်ပပီျား ြစ်သည်ဟုံ ယုံကြည်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
မ မင်န္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျား၏ အသပည သည် အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ခြ လ ဟလမျ ျားသ ြစ်သည်ြုံ
လူသ ျားမသသခလ ။ လူသ ျားြ သူ၏အယူအဆမျ ျားမှ မှနြ
် န်ပပီျား အမှ ျားမရှဟုံ ထင်ြ
ဤအယူအဆမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ သည်ဟုံ ခတွျားထင်၏။ ယခနခြေတ်
တင
ွ ် လူသ ျားသည်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မျြ် မင်ခတွျို့သည်အ
့် ြေါတွင၊် န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့််
တည်ခဆ ြ်ပပီျား ြစ်သည့်် အယူအဆမျ ျားြုံ လတ်ခပျားလုံြ်ခလသည်။ အတတ်မှ စတ်ြျားူ မျ ျားန္ှင ့််
အကြမျ ျားသည် ဤအဆင်၏
ျားအဆီျားတစ်ြေုံ ြစ်လ ပပီျား ြစ်ြ လူသ ျားအတွြ်
့် အမှုအြုံ အတ
့်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားြုံ လြ်လတ်ရန်န္င
ှ ့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
စတ်ြျားူ မျ ျားြုံ ခြေျပရန်
ြေြ်ြေဲလ ပပီျား ြစ်သည်။ ယခနအထ
ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ လ
် ကဲ့် ြသူမျ ျားစွ ၏
့်
့် ုံြြေ
ဤတစ်ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့်် လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုအခပေါ် အယူအဆမျ ျားသည် ယြေင်ထြ် ပ၍
ုံ
ဆျားုံ ရွ ျားလ ပပီျား ြစ်ြ ဤလူတသည်
ုံ ့်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြေါင်ျားမ ခသ ရန်လုံမတ
ှု စ်ြေြ
ုံ ုံ
တစ် ြည်ျား ြည်ျား ြစ်ခပေါ်ခစကြပပီ ြစ်သည်။ ဤမုံနျား် တျားီ မ၏
ှု အရင်ျားအ မစ်သည် လူသ ျား၏
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားမျ ျားတင
ွ ် တည်ခလသည်။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားမျ ျားသည်
ယခနခြေတ်
အမှု၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သခဘ ြွဲလွဲသည့်် အမှု၏ ရန်သူ ြစ်လ ပပီျား ြစ်သည်။
့်
ဤသည်မှ အတအြျအ ျား ြင့်် အမှနတ
် ရ ျားသည် လူသ ျားြုံ သူ၏ စတ်ြူျားမျ ျားအ ျား
ဇြ်ပခ
ုံ ပျားြေွငမ
့်် ပြုသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားအခနန္ှင ့်် ယင်ျားြုံ အလွယတ
် ြူ ခြေျပန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှဘဲ၊
လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသည် အမှနတ
် ရ ျား၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ
ြေွငမ
့်် ပြုသည်သ မြ၊ လူသ ျားသည် အြေျြ်အလြ်မျ ျား၏ အမှ ျားခထ ြ် ပ ြေင်ျားန္ှင ့်် မှနြ
် န်မအ
ှု ခပေါ်
စဉ်ျားစ ျား ြေင်ျား မရှဘဲ၊ သူ၏ အယူအဆမျ ျားြုံ စွဲစဲပွ မဲပမဲ လတ်ခပျားရုံ မျှ လတ်ခပျားပပီျား သူ၏ြုံယပ
် င
ုံ ်
စတ်ြူျားစတ်သန်ျားြုံ အသျားုံ ပြုခသ ခကြ င့်် ြစ်ခပသည်။ ဤအရ ြုံ လူသ ျား အယူအဆမျ ျား၏
အ ပစ်ဟုံသ ခ ပ န္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်အ
ှ
်
့် မှု၏ အ ပစ်ဟုံ ခ ပ ၍ မရခပ။ လူသ ျားသည် သူဆန္ဒရသည့်
မည်သည့်အ
် ရ ြုံမဆုံ စတ်ြျားူ ခြ င်ျား စတ်ြူျားန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏
မည်သည်အ
့် ဆင်ြ
ုံ ျှ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်အ
့် စတ်အပင
ုံ ျား် ြမ
ုံ ျှ လွတလ
် ပ်စွ အ ငင်ျားပွ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ။
့် မ
ဘုံရ ျားသြေင်အ
် ရ ျားြုံ လူသ ျားြ ြေျြုျားခြ ြ်၍ မရခပ။ သင်သည်
့် မှု၏ အမှနတ
သင်၏စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားြုံ ဇြ်ပခ
ုံ ပျား၍ရန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ခယခဟ ဝါန္ှင ့်် ခယရှု တ၏
ုံ ့် အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့််

ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ အ ြစ်အပျြ်မျ ျားြုံ စုံခဆ င်ျားြေျင် စုံခဆ င်ျားန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ခယခဟ ဝါန္ှင ့််
ခယရှု တ၏အမှု
ုံ ့်
အဆင်အ
် ရ ျားြုံမူ သင် ခြေျပ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ
့် သီျားသီျား၏ အမှနတ
အခ ြေြေသခဘ တရ ျား တစ်ရပ် ြစ်ပပီျား၊ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုဆင
ုံ ရ
် အမန်တစ်
ုံ ့်
့် ရပ်လည်ျား ြစ်ြ သင်တသည်
ဤြစစရပ်မျ ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ န ျားလည်သင်သ
့် ည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
လူသ ျား၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သဟဇ တမ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤသည်မှ အမှု၏ယြေင်အဆင့််
န္ှစ်ဆင်အ
ွ ၊် လူသ ျားြ
့် တွြ် မဟုံတ်ဟုံ ယုံကြည်သည်။ သူ၏စတ်ြူျားစတ်သန်ျားတင
ယြေင်အဆင်န္
ှ ်ဆင်၏
အမှုန္င
ှ ့်် ဧြန်မြေ
ုံ ျ တူညီ ြေင်ျား မရှဟုံ ယုံကြည်သည့်် စ
့် အမှုသည် ယခနခြေတ်
့်
သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏ အခ ြေြေ သခဘ တရ ျားမျ ျားသည် အ ျားလုံျား အတူတူပင် ြစ်သည်၊
သူ၏အမှုသည် အပမဲလြ်ခတွျို့ြျပပီျား၊ ခြေတ်ြုံ ပဓ နမထ ျားဘဲ သူအမှု
် ရ ျားြုံ ြေုံြေြ
့် ၏ အမှနတ
ဆန်ြျင်
သူ ခ မ ြ် မ ျားစွ အပမဲရမည်
ှ
ြုံ သင် စဉ်ျားစ ျားြူျားသခလ ။ အမှု၏ ဤအဆင်ြ
့်
့် ုံ ယခန ြေုံ
့် ြေြ
ဆန်ြျင်
သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
အတတ်ြ လမျ ျားြလည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ြေမ
ဲ့် ည်မှ
့်
့်
သသယ ြစ်ြွယရ
် မရှခပ၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ျား
့် ခ
အစဉ် ြစ်လမ်မ
် ရ ျားြုံ
့် ည် ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏ အမှနတ
သခသ လူမျ ျားသည် အမှု၏အဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုဟုံ မင်လမ်မ
့် ုံ တစ်ဆတ
့် ည်
ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျားြုံ လြ်လတ်ကြလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ည်။ ဤလူတသည်
သကြသူမျ ျား ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်ြုံ အမှနတ
် ြယ် လုံြ်သမ
ူ ျ ျား
ြစ်ကြ၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျား ပပီျားဆျားုံ ြေါနီျားအြေျန်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် အတန်ျားအစ ျား ြေွဲ ြေ ျားလမ်မ
်
့် ည်။ လူသ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားရှင၏
လြ် ြင ့်် ပြုလုံပ်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား အဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် လူသ ျားြုံ သူ၏ အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ် လုံျားဝ ပန်ပရမည်
ုံ ့်
ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အမှု၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့်် အဆျားုံ သတ် ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အမှု၏
အဆင်န္
ှ ့်် ဣသခရလန္ှင ့်် ယုံဒ ပည်တရှ
ုံ ့် ယြေင်အမှု၏ အဆင့်် န္ှစ်ဆင်တ
ုံ ့်
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားရှ
့် င
့် သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် ြစ်သည်။ ဤအရ ြုံ မည်သမ
ူ ျှ မ ငင်ျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ယင်
ျားသည်
့်
ဘုံရ ျားသြေင့်် အမှု၏ အမှနတ
် ရ ျား ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဤအမှုြုံ မျ ျားစွ ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
မျြ် မင်ခတွျို့ ြေင်ျား မရှခသ ်လည်ျား၊ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားသည် အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားသ ြစ်ဆဲ ြစ်ပပီျား၊
ဤသည်ြုံ မည်သည်လ
့် ူသ ျားြမျှ ငင်ျားဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ စကြဝဠ ၏ တုံငျား် ပည်တုံငျား် ၌ ရှကြြုံနခ
် သ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
အမှု၏အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ လြ်ြေကြလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
အမှု၏ သီျားသနအ
် ့် ဆင့်် တစ်ဆင်ြ
့် ုံသ သပပီျား အမှု၏အ ြေ ျားအဆင့်် န္ှစ်ဆင်ြ
့် ုံ န ျားမလည်ပါြ၊
အတတ်အြေျန်ြ လမျ ျားရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ န ျားမလည်ပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏

ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် သင်သည် သူြ
ုံ ့် တ် န ျားမလည်ခသ ခကြ င၊့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ုံ မသ သမဟုံ
သြ်ခသြေြုံ မသင
ခ
့်် တ ်သည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ဆ
ှု င
ုံ ရ
် အစီအစဉ်တစ်ရပ်လုံျား၏
့်
သမမ တရ ျား တစ်ရပ်လုံျားြုံ ခ ပ န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ ဘုံ
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သင်၏ အသပည သည်
့် ရ ျားသြေင်န္င
တစ်ြြ်သတ် ြစ်ခလသည်။ ဤအရ မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သင်၏ လတ်တခလ အသပည သည်
နြ်နသ
ဲ ည် ြစ်ခစ၊ အခပေါ်ယ ြစ်ခစ၊ အဆျားုံ တင
ွ ် သင်တသည်
ုံ ့်
အသပည ရှရမည် ြစ်ပပီျား၊
သင်တအခန
ုံ ့်
ြင့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား လြ်ြေယုံကြည်ရမည် ြစ်ြ ၊ လူအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှု အလုံျားစြ
ုံ ုံ မင်ခတွျို့ ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္ွန ြေကြလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှု၏
အဆျားုံ တင
ွ ် ဘ သ တရ ျား အ ျားလုံျားသည် တစ်ြေုံတည်ျား ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သတတဝါ အ ျားလုံျားသည်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်သုံ ့် ပန်လ ကြလမ်မ
် ည့််
့် ည်။ သတတဝါအ ျားလုံျားသည် စစ်မှနသ
တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျားုံ ြွယက် ြလမ်မ
ုံ ်ခသ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဆျားုံ ယတ
ဘ သ တရ ျားအ ျားလုံျားသည် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ တစ်ြန် ခပေါ်မလ ဘဲ အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်လ လမ်မ
့် ည်
ြစ်သည်။
အမှု၏ အဆင်သ
ညန်ျားရသနည်ျား။
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ အဘယ်ခကြ င ့်် အဆြ်မ ပတ် ဤသုံ ရည်
့်
ခြေတ်မျ ျားြုံနလ
် ွန ် ြေင်ျား၊ လူမှု ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှုန္င
ှ ့်် သဘ ဝ၏ သွင ် ပင်အခ ပ င်ျားအလဲ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
အမှု၏ အဆင်သ
ွ ်သည်
့် ျားုံ ဆင်ရ
့် ှ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားခန ြ် လုံြက် ြသည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် အြေျန်ြုံြ် ခ ပ င်ျားလဲပပီျား မမဘ သ ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်သည် မဟုံတ်ခပ။
သတတဝါအ ျားလုံျား၊ ဘ သ တရ ျားတင
ုံ ျား် န္ှင ့်် င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏတုံငျား် မှ လူအ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်သုံ ခြေေါ်
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငြ
့်် ုံ
့် ခဆ င်လ ရန် အလငှ
ရည်ညန်ျားထ ျားခပသည်။ သင်သည် မည်သည်ဘ
့် သ တရ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ်
သင်တုံ အ
ှု အ ြ်တွင ် ြျြုျားန္ွန ြေကြလမ်မ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်
့် ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ မခ
ြုံယခ
် တ ်တုံငသ
် လျှင ် ဤအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ယင်ျားြုံ မည်သည်ဘ
့် သ ခရျား
ဦျားခသျှ င်ြမျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ြမဘ တွင ် အဓြဘ သ တရ ျား အြေျြုျို့ ရှပပီျား အသီျားသျားီ သည်
၎င်ျား၏ြယ
ုံ ်ပင
ုံ ဦ
် ျားခသျှ င် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြေါင်ျားခဆ င် ရှပပီျား၊ ခန ြ်လုံြမ
် ျ ျားသည် ြမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ျားလုံျားရှ
ြွဲ ပ ျားသည့်် န္င
ုံ င
် မျ ျားန္ှင ့်် ခဒသမျ ျားသုံ ပျ
ကြီျားသည် ြစ်ခစ၊ ငယ်သည် ြစ်ခစ၊
့် ျို့ န္ှခနကြ၏။
့်
န္င
ုံ င
် တုံငျား် သည် ၎င်ျား၏ အတွငျား် ၌ မတူြွဲ ပ ျားသည့်် ဘ သ မျ ျားရှ၏။ သရ
ုံ ့် တွင ် ြမဘ အ
့် န္ှတွ
့် င ်
ဘ သ တရ ျား မည်မျှပင်ရသည်
ှ
ြစ်ခစ၊ စကြဝဠ အတွငျား် ရှ လူအ ျားလုံျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ်
တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လမ်ျား ပမှုခအ ြ်၌ တည်ရကြပပီ
ှ
ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြစ်တည်မြ
ှု ုံ

ဘ သ ခရျားဦျားခသျှ င်မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားြ လမ်ျား ပခနသည် မဟုံတခ
် ပ။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သီျားသန ် ဘ
ုံ ့် တ် ခြေါင်ျားခဆ င်ြ လမ်ျား ပခန ြေင်ျား
့် သ ခရျားဦျားခသျှ င် သမဟုံ
မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားထြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ ခြ င်ျားြင်၊ ခ မကြီျား၊ အရ ြေပ်သမ်ျားန္ှင ့််
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြလ
ုံ ည်ျား ြန်ဆင်ျားြေဲသ
် ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခန ြေင်ျား ြစ်၏- ဤသည်မှ
့် ည့်် ြန်ဆင်ျားရှငြ
အမှနတ
် ရ ျား ြစ်၏။ ြမဘ ခလ ြသည် အဓြ ဘ သ တရ ျားအြေျြုျို့ ရှခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ ့်
မည်မျှကြီျား မတ်ခစြ မူ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်တွင ် တည်ရပပီ
ှ ျား၊
၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သည်ဘ
့် သ ြမျှ ဤအုံပ်စျားုံ မန
ှု ယ်ပယ်ြုံ မခြျ ်လွနန္
် င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှု၊ လူမခ
ှု ရျားတျားုံ တြ်မှု၊ သဘ ဝသပပမျ ျား၏ တုံျားတြ်မှု- အသီျားသျားီ သည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
်
အစီအစဉ်မျ ျားမှ ြင်ျားြွ ၍မရသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤအမှုသည် သတ်မှတထ
်
ျားသည့်် မည်သည့်ဘ
် သ ခရျား
ဦျားခသျှ င်တစ်ဦျားြမျှ လုံပ်ခဆ င်၍ရန္င
ုံ ခ
် သ အရ တစ်ြေုံ မဟုံတ်ခပ။ ဘ သ ခရျား
ဦျားခသျှ င်မျ ျားသည် သီျားသနဘ
် ့် သ တရ ျား တစ်ြေ၏
ုံ ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားမျှသ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ခြ
င်ျားြင်၊ ခ မကြီျားန္ှင ့်် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ ြန်ဆင်ျားသူအ ျား
့်
ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘ သ ခရျားဦျားခသျှ င်မျ ျားသည် ဘ သ တရ ျား တစ်ရပ်လုံျားအတွငျား်
ရှသူအ ျားလုံျားြုံ ဦျားခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ခြ င်ျားြင်ခအ ြ်ရှ သတတဝါအ ျားလုံျားြုံ
ြွပ်ြဲအုံပ်ြေျြုပ်န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ- ဤသည်မှ စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြ လူတြ အသအမှတ် ပြုထ ျားသည့််
အြေျြ် ြစ်၏။ ဘ သ ခရျားဦျားခသျှ င်မျ ျားသည် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားသ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်
(ြန်ဆင်ျားရင
ှ )် န္ှင ့်် တန်ျားတူ မရပ်တည်န္င
ုံ ခ
် ပ။ အရ အ ျားလုံျားသည် ြန်ဆင်ျားရှင၏
် လြ်ထတ
ဲ ွင ် ရှကြပပီျား၊
အဆျားုံ တင
ွ ် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် လြ်ထသ
ဲ ုံ ့် ပန်လ ကြလမ်မ
့် ည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ြုံ
မူလြ ဘုံရ ျားသြေင် ပြုလုံပ်ြေပဲ့် ပီျား၊ မည်သည်ဘ
့် သ ြစ်ခစ၊ လူတင
ုံ ျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်သုံ ့် ပန်လ ကြလမ်မ
့် ည်- ဤသည်ြုံ ခရှ င်လဲ၍မရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်သ
အရ ြေပ်သမ်ျားအလယ် အ မင်မ
့် ျားဆျားုံ ြစ်ပပီျား၊ သတတဝါ အ ျားလုံျားအလယ် အ မင်မ
့် ျားဆျားုံ ခသ
အုံပ်စျားုံ သသ
ူ ည်လည်ျား သူ၏အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်သုံ ့် ပန်လ ရလမ်မ
့်် တန်ျား
့် ည်။ လူသ ျား၏ အဆငအ
မည်မျှ မင်မ
ွ ်ြုံ သင်ခ
ုံ သ
် ုံ ့်
့် ျားသည် ြစ်ခစ၊ လူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
့် တ ်သည့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သမ
ူ ျှ အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် အတန်ျားအစ ျား
ြေွဲ ြေ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ။ ခယခဟ ဝါြယ
ုံ ်တင
ုံ ြ
် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား၊ အသီျားသျားီ ြုံ
အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် အတန်ျားစ ျား ြေွဲ ြေ ျားြေရပပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ အြေျန် ခရ ြ်သည်အ
့် ြေါ၊ သူသည်
အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် အတန်ျားအစ ျား ြေွဲ ြေ ျားလျြ် သူ၏ြုံယပ
် ုံငအ
် မှုြုံ သူြုံယတ
် ုံင ်
လုံပ်ခဆ င်လမ်ဦ
ှ ွဲ၍ မည်သြ
ူ မျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။
့် ျားမည်- ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်မလ

အစအဦျားမသ
ှ ည် ယခနထ
ုံ ် ခဆ င်ရွြ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှု၏အဆင်သ
့် တင
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် အ ျားလုံျား ခဆ င်ရွြြေ
် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်ြ ၊ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
ခဆ င်ရွြြေ
် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်၏။ အမှု၏ အဆင်သ
် ရ ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ
့် ျားုံ ဆင်၏
့် အမှနတ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပ ြေင်ျား အမှနတ
် ရ ျား၊ မည်သမ
ူ ျှ မ ငင်ျားန္င
ုံ ခ
် သ အမှနတ
် ရ ျား ြစ်၏။
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားတင
ွ ် ဤတစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်သ တည်ရပပီ
ှ ျား၊ အ ြေ ျားဘ သ တရ ျားမျ ျား
မရှသည့်အ
် တွြ၊် အမှု၏ အဆင်သ
ွ ် အရ ြေပ်သမ်ျားသည် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ်
့် ျားုံ ဆင့်် အဆျားုံ တင
အတန်ျားစ ျား ြေွဲ ြေ ျားြေရလမ်မ
ှု အ ြ် ပန်လ ကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ မခ
့် ည်။
ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှသူသည် ယင်ျားြုံ အဆျားုံ သတ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားလည်ျား ရှလမ်မ
့် ည် မဟုံတ၊်
ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားသမ
ူ ှ မူ ြမဘ ခလ ြြုံ ဧြန်မြေ
ုံ ျ အဆျားုံ သတ်ခပလမ်မ
ုံ ့်
င့််
့် ည်။ ထခကြ
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည် ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားြုံ
့်
သူ၏စတ်အ ျား ပျြုျားခထ င်ြုံ အခထ
ြ်အြူ ပြုရုံ သ ပြုန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သူသည် ဧြန်မြေ
ုံ ျ ဘုံရ ျားသြေင်
့်
ြစ်လမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏သြေင် ဧြန်မြေ
ုံ ျ ြစ်လမ်မ
် ပ။ သူသည်
့် ည် မဟုံတသ
့် ည် မဟုံတခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ကြီျားမ ျားသည်အ
့် မှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှလမ်မ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ
့် ည် မဟုံတခ
ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ူ တစ်ဦျားတည်ျားသ ရှပပီျား၊ ဤအမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ူ အ ျားလုံျားသည် ဧြန်မြေ
ုံ ျ
ရန်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင် မဟုံတခ
် ပ။ ဆျားုံ ယုံတခ
် သ ဘ သ တရ ျားအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
သဟဇ တ မ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သဟဇ တ မ ြစ်သည့်အ
် တွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ရန်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ကြ၏။ အမှုအ ျားလုံျားြုံ ဤစစ်မန
ှ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ဆတ
ူ ည်ျားြ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ဤဘုံရ ျားသြေင်တစ်ဆတ
ူ ည်ျားြ ြွပ်ြဲ၏။ သူအခန
ြင့််
့်
ဣသခရလန္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် တရုံတ်န္င
ုံ င
် တွင ် အမှု ပြုခနသည် ြစ်ခစ၊ အမှုြုံ ဝည ဉ်ခတ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူဇ့် တ ြင့်် ခဆ င်ရွြ်သည် ြစ်ခစ၊ အ ျားလုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊
အ ြေ ျားမည်သြ
ူ မျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။ မည်သည့်် သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျား၏ ခဘ င်ြေတ်ြေရ ြေင်ျား မရှဘဲ၊
လွတလ
် ပ်စွ သူ အမှု ပြုသည်မှ အတအြျအ ျား ြင့်် သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်- ဤသည်မှ ရူ ပါရုံ မျ ျား အ ျားလုံျားအနြ် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ြစ်၏။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါ တစ်ဦျားအခန ြင်၊့် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါ
တစ်ဦျားတ ဝန်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ န ျားလည်လုံပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
သင်န ျားလည်ရမည်၊ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါမျ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ န ျားလည်ရမည်၊
သူ၏စီမြေန်ြေွ့် ဲမှု အစီအစဉ်ြုံ န ျားလည်ရမည် ြစ်ပပီျား၊ သူ လုံပ်ခဆ င်သည်အ
့် မှု၏ အခရျားပါမှုအ ျားလုံျားြုံ
န ျားလည်ရမည်။ ဤအရ ြုံ န ျားမလည်သမ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါမျ ျား ြစ်ရန်

အရည်အြေျင်ျားမ ပည့်မ
် ီခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါ တစ်ဦျားအခန ြင့်် သင်သည်
မည်သည်ခ
့် နရ မှ လ သည်ြုံ န ျားမလည်ပါြ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ သမင
ုံ ျား် န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ျားလုံျားြုံ န ျားမလည်ပါြ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ယခနထ
ုံ ်
့် တင
မည်သုံ တ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ုံျားတြ်ြျို့ွ ပြြုျားလ ပပီျား ြစ်သည်ြုံ န ျားမလည်သြဲသ
မည်သြ
ူ ြွပ်ြဲသည်ြုံ န ျားမလည်ပါြ၊ သင်သည် သင်၏တ ဝန်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ယခနအထ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပပပီျား ြစ်ြ သူသည်
့်
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် လူသ ျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေျန်ြတည်ျားြ လူသ ျားြုံ ြေျန်ရစ်ြူျား ြေင်ျား မရှခပ။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အမှု ပြု ြေင်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မရပ်တနခ
် ့် ပ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျား
ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မရပ်တနြ
် ့် ူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
ြေျန်ရစ်ထ ျားြူျား ြေင်ျား မရှခပ။ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှရန် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့််
ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားရခကြ
ှ
င်ျားြုံပင် မသခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါအ ျားလုံျားအတွြ်
ဤအရ ထြ်သ ၍ အရှြ်ရစရ တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ရှသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ န ျားမလည်ခပ။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ သ
် မုံငျား် ြုံ သင်
န ျားမလည်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်၏လမ်ျားြေရီျားတင
ွ ် မည်သြ
ူ သင်ြ
့် ုံ ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပြေဲသ
့် ည်ြုံ သင်မသခပ၊
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်သည်အ
့် မှုြုံ မသခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသန္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်
ယြေုံမသပါြ၊ သင်အ
ခသြေရန် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အရည်အြေျင်ျား
့် ခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
့်
ပည့်မ
် ီလမ်မ
် ပ။ ယခနခြေတ်
တင
ွ ၊် ြန်ဆင်ျားရင
ှ သ
် ည် လူအ ျားလုံျားြုံ ခန ြ်တစ်ြန်
့် ည် မဟုံတခ
့်
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ဦျားခဆ င်ပပီျား၊ လူအ ျားလုံျားြုံ သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ အနန္တတန်ြေျားုံ ၊ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ရှု မင်ခစ၏။ သရ
ုံ ့် တွင ် သင်သည် သခဘ မခပါြ်ခသျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
န ျားလည်ျားမလည်ခသျားခပ- ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်သည် ြယ်တင် ြေင်ျား မရရှမည့်် လူတစ်ဦျား မဟုံတခ
် လ ။
စ တန်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ျားမလည်ခသ ်လည်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြုံ ကြ ျားန္င
ုံ က် ြ၏။ ငါခ ပ ဆသ
ုံ ည့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ သခဘ ခပါြ်သူ အ ျားလုံျားသည် ြယ်တင်ြေရမည်သ
့် မ
ူ ျ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ့်
သြ်ခသြေမည်သ
့် မ
ူ ျ ျား ြစ်ကြ၏။ ငါခ ပ သည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ျားမလည်သူ
အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသမြေန္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ုံ ြယ်
ရှ ျားြေရမည့်် သူမျ ျား ြစ်ကြ၏။
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ န ျားမလည်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ သခဘ မခပါြ်သမ
ူ ျ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ ရရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှသူမျ ျား ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသည်

ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေလမ်မ
် ပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေလုံပါြ၊
့် ည် မဟုံတခ
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရမည်- ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမတ
ှ စ်ဆင့််
ပပီျားခ မ ြ်ခပသည်။ အ ျားလုံျားြုံ ြေြုငကုံ ြည်ပ
့် ါြ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သလုံပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ သရမည်- ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံသ ြေင်ျားသည် အခရျားကြီျားဆျားုံ ြစ်သည်။ အမှု၏
အဆင်သ
ြ်လ သည့်အ
် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေသူမျ ျား အုံပ်စ၊ုံ
့် ျားုံ ဆင့်် အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သသူမျ ျား အုံပ်စတ
ုံ စ်စုံြုံ ပြုလုံပ်လမ်မ
့် ည်။ ဤလူအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သလမ်မ
ုံ က် ြခပလမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် အသစတ်တုံ ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု၏
့်
့် င
အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ အ ျားလုံျား သကြလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ အဆျားုံ တွင ် ပပီျားခ မ ြ်မည့်် အမှု ြစ်ပပီျား၊
ဤလူတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှု၏ ပခ
ုံ ြ ်ြေျြ် ြစ်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် စ တန်၏
အဆျားုံ စန
ွ ် ရှု ျားနမ်မ
ှု ြုံ အ
့် အ
့် ျားအခြ င်ျားဆျားုံ ခသ သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်၏။ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ့်
သြ်ခသြေန္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြတခတ ်န္င
ှ ့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ တြ
ုံ ့် ုံ ရရှန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်
ြစ်ပပီျား၊ တြယ့်် အဆျားုံ တင
ွ ် ြျန်ရသည်
ှ
အ
့် ုံပ်စ၊ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဩဇ အ ဏ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေသည့်် အုံပ်စုံ ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
ရှသူတအ
ုံ ့် ျားလုံျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ည်။ သင်တအလယ်
့်
တစ်ဝြ်သည်သ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အနည်ျားငယ်သ လျှင ် ဤအုံပ်စ၏
ုံ အြွဲျို့ဝင် တစ်ခယ ြ် ြစ်ခြ င်ျား
ြစ်လ န္င
ုံ ခ
် ပမည်- ယင်ျားမှ သင်တ၏အလ
ုံ ့်
ုံန္င
ှ ့်် သင်တ၏
ုံ ့် လုံြစ
် ျား ြေင်ျားအခပေါ် မူတည်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

အခန်ား တလား တန က်ဆားု ံ တသ က လရှ ဘုရ ားသခင် အမှု၏
သမမ တရ ားမျ ား
၁။ ဘုရ ားသခင်န
ှု က
်
တ်တတ ် အမှု၏ အတရား မှု
ို့ တ
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားန္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အစပျြုျားရန်၊ သူအမှု ပြုသည့်် နည်ျားလမ်ျားြုံ
ခ ပ င်ျားလဲရန်န္င
ှ ့်် ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျား၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုသည်။ ဤသည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု ပြုရ တွင ် အသျားုံ ပြုသည့််
အခ ြေြေသခဘ တရ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားြ လူဇ့် တ၌ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်သည့််

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် မင်န္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားမှုတြ
ုံ ့် ုံ
ရှု မင်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် မတူညခ
ငှ
ီ သ ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားမှ စြ ျားခ ပ ရန် သူသည် လူဇ တြြေ
ုံ ယူြေသ
ဲ့် ည်။ လူြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၊ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားဟူသည့်် ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားြုံ ပမ
ုံ ခ
ုံ ြ င်ျားမန
ွ စ
် ွ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ ရ
် န်အလုံငှ့် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ အလုံပ်လုံပ်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား၏ စစ်မှနခ
် သ
အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျား၊ လူသ ျား၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ထဲသုံ ဝင်
့်် ည်
့် ခရ ြ်သငသ
ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သလ သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌ ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်ရန် ဆန္ဒရခသ
ှ
အမှုသည် အလုံျားစုံ ခအ င် မင် ြေင်ျားသုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားြေရခပသည်။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် လူတုံ ခြ
်ထတ
ုံ ်ြေရကြသည်၊ သုံတ်သင်ြယ်ရှ ျားြေရပပီျား၊
့်
စမ်ျားသပ်ြေရကြခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မင်ကြပပီျား ြစ်သည်၊
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားကြပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ
သတ ပြုမကြပပီျား ြစ်သည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရှ ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျား တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တအ
ုံ ့် ပင်၊ လူသ ျားအတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် လူြုံြယ်တင်ရန် သူ၏ ဆန္ဒြုံ ယုံကြည်လ ကြပပီျား ြစ်သည်။
“န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်” ဟူသည့်စ
် ြ ျားလုံျားသည် ရုံ ျားရှငျား် ပပီျား သ မန် ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်မှ ခ ပ ဆခ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် စကြဝဠ တစ်ြေုံလုံျားြုံ
လှုပ်ြေါခစသည်၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲခစသည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် စတ်သခဘ ထ ျားအခဟ င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခ ပ င်ျားလဲခစပပီျား၊ ခလ ြတစ်ြေုံလုံျား
ြစ်ခပေါ်ခလ့်ရသည့်
ှ
် နည်ျားလမ်ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲခစသည်။ ခြေတ်ြ လမျ ျား တစ်ခလျှ ြ်တွင၊် ယခန၏
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် ဤနည်ျား ြင်အ
ုံ ုံ စြ
ျားခ ပ ပပီျား၊ လူသ ျားြုံ
့် မှု ပြုပပီျား သူသ လျှင ် ထသ
့်
ထသ
ုံ ြယ်
ုံ ့်
တင်ရန် ကြလ ခပသည်။ ဤအြေျန်မစ
ှ ၍ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏
လမ်ျား ပမှုခအ ြ်တွင ် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ထန်ျားခြျ င်ျား ြေင်ျားန္ှငခ
့်် ထ ြ်ပ့်ခပျား ြေင်ျားြေရလျြ်
အသြ်ရင
ှ က် ြခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ခလ ြ၌
ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ြျန် ြေင်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား အလယ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ က် ြပပီျား၊
သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတုံ ခအ
ြ်တင
ွ ်
့်
အသြ်ရင
ှ လ
် ကြပပီျား ြစ်သည့်် သ ၍ မျ ျားခသ လူမျ ျားပင် ရှခလသည်။ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
ဤအမှုသည် လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျား အတွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျား ြေင်ျားအတွြန္
် င
ှ ့််

အုံခဟ င်ျားခသ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ခလ ြ၏ မူလသွင ် ပင်ြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြသ
်
ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည်၊ သူသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် စကြဝဠ အန္ှ လူ
ုံ ့် ုံ ဦျားခဆ င်ပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
့် တြ
အသျားုံ ပြုလျြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား ြယ်တင်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် အုံခဟ င်ျားခသ
ြမဘ ခလ ြ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်ြ ၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
် ့် မ
ွဲ ှု အစီအစဉ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
့် ့်် သူ၏ စီမြေနြေ
ပပီျားစီျားခစြုံ န္ှု
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ် တစ်ခလျှ ြ်လုံျားတင
ွ ်
့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုမည် ြစ်သည်။ န္င
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ ပြုရန်န္င
ှ ့်် သူအမှု
့် ၏ ရလဒ်မျ ျားြုံ ရရှရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည် အြ
့် ွယရ
် မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားမရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် နမတ်လြခဏ မျ ျားြုံ
ပ ြေင်ျား မရှဘဲ၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင ့်် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရုံ မျှ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။
ဤန္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားခကြ င၊့်် လူသ ျားသည် အ ဟ ရ ြည့်ြေ
် ရပပီျား၊ ခထ ြ်ပြေ
့် ရကြြ ၊
အသပည န္ှင ့်် စစ်မှနခ
် သ အခတွျို့အကြြုြုံ ရရှသည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခြေတ်၌၊ လူသည် ထူျား ြေ ျားစွ
ခြ င်ျားြေျီျားြေစ ျားရပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် ရုံပ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် န ြျင်မြ
ှု ုံ မြေစ ျားရသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်၏ အလျှပယ်ခသ ခထ ြ်ပမ
ုံ
ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားရခလသည်။
့် ှု သြ်သြ်ြသ
လူသည် ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘ၊ဲ ထွြ်ရှ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘဲ ြေရီျားဆြ်သွ ျား ြေင်ျား
မလုံအပ်ဘ၊ဲ သူ၏ သြ်ခသ ငသ
့်် ြ်သ ြစ် ြေင်ျားအလယ်မှ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ
မင်ရသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် သူ၏ န္ှုတ် ြင ့်် စြ ျားခ ပ ဆသ
ုံ ည်ြုံ ကြ ျားရသည်၊
ဘုံရ ျားသြေင်ခထ ြ်ပခ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ သူ၏ အမှု
့် ပျားခသ အရ ြုံ လြ်ြေရရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြုံယတ
လုံပ်ခဆ င်ခနသည်ြုံ ခစ ငက့်် ြည့်ရ
် ခလသည်။ ဤသည်တမှ
ုံ ့် အတတ်ြ လူတုံ မခမွ
ျို့ခလျ ်
့်
မြေစ ျားန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ အရ မျ ျား ြစ်ကြပပီျား ၎င်ျားတုံ မည်
သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ မရရှြူျားသည့််
့်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ြစ်ကြသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်သည် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ခြေတ် ြစ်သည်” မှ

ထအ
ုံ ြေျန်ြ ခယရှု သည် သူ၏တပည်မ
့် ျ ျား န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှသည့်် အမှုမျ ျားစွ ြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား၊
လူမျ ျား န ျားမလည်သည့်် အရ မျ ျားစွ ြ မန်ကြ
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် န်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားမျ ျားအ ျားလုံျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ျားလုံျားန္ှင ့််
သမမ တရ ျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ န ျားလည်လ လမ်မ
ုံ ့် ုံ ြစ်
့် ြေါ အမှု၏ လြ်ရအဆင်
ှ
မ
့် ည်။ ထသ
့် ှ
့် သည်အ
အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၂)” မှ

အမှု၏ ဤခန ြ်ဆျားုံ အဆင်တ
ွ ် ရလဒ်မျ ျားြုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ ခဆ င်ကြဉ်ျားမှု ြင့််
့် င
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခပသည်။ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင ့်် လူသည် နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားစွ န္ှင ့်် အတတ်
မျြုျားဆြ်မျ ျားတစ်ခလျှ ြ် ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ အမှုတြ
ုံ ့် ုံ န ျားလည်လ သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင ့်် လူသည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားြုံ
ြေရသည်။ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင၊့်် လူသည် ယြေင်မျြုျားဆြ်မျ ျားြ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ လုံျားဝ
မခ ြရှငျား် ြူျားသည့်် နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျားအ ပင်၊ အတတ်အြေျန်ြ လမျ ျားမှ ပခရ ြြ်မျ ျားန္ှင ့်် တမန်ခတ ်မျ ျား၏

အလုံပ်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတအလုံ
ုံ ့်
ပ်လုံပ်ရ တွင ် အသျားုံ ပြုြေဲသ
့် ည့်် အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ
န ျားလည်လ သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မတ
ှ စ်ဆင၊့်် လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်ခတ ်တုံင၏
်
စတ်သခဘ ထ ျားအ ပင် လူ၏ ပုံနြ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် ြေုံြေ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် လ
ုံ ည်ျား န ျားလည်လ ပပီျား၊ သူြုံယ်တုံင၏
်
အန္ှစ်သ ရြုံ သန ျားလည်လ သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် ပပီျားလျှင ် ခ ပ ကြ ျားြေဲခ
့် သ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျားလုံျားမှတစ်ဆင်၊့် လူသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ
ြေန္ဓ လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုန္င
ှ ့်် ထထြ်
ုံ ့်
ပင်သ ၍ သူ၏ အလုံျားစခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သလ သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်ခြျ ်ကြ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သင်၏
အသပည ြုံလည်ျား န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင့်် ရရှခပသည်။ သင်၏ ယြေင်ြ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခဘျားြယ်ထ ျားရ ၌ သင်၏ ခအ င် မင်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည သည်လည်ျား
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် မှတစ်ဆင့်် ကြြုျားပမ်ျားရရှြေဲသ
် လ ။ ယြေင်အဆင်တ
ွ ၊် ခယရှု သည်
့် ည်မဟုံတခ
့် င
နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ ပြုြေဲခ
ွ ် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
့် သ ်လည်ျား၊ ဤအဆင်တ
့် င
အက့် သြွယရ
် မျ ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ
အဘယ်ခကြ င့်် ထုံတခ
် ြ ်မ ပသည်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သင်၏န ျားလည်မသ
ှု ည်လည်ျား
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မှတစ်ဆင ့်် ရရှသည်မဟုံတခ
် လ ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဤအဆင်တ
ွ ် ခ ပ ဆထ
ုံ
ျားခသ
့် င
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်တသည်
ုံ ့်
အတတ်မျြုျားဆြ်မျ ျားမှ တမန်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် ပခရ ြြ်မျ ျား
လုံပ်ခဆ င်ြေကဲ့် ြခသ အလုံပ်ြုံ ခြျ ်လွနသ
် ည်။ ပခရ ြြ်မျ ျား ခ ပ ကြ ျားြေဲက့် ြခသ
ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားသည်ပင်လျှင ် ဤရလဒ်ြုံ မရရှန္င
ုံ ြ
် ူျားခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အဓြအ ျား ြင ့််
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြခ
ုံ ပ ရန် ကြလ ပပီျား ြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏ရှု ခထ ငမ
့်် ၊ှ
လူသ ျား၏ရှု ခထ ငန္
့်် င
ှ ့်် ခဘျားလူတစ်ဦျား၏ရှု ခထ င်မ
့် ှ စြ ျားခ ပ သည်။ သူသည် အြေျန်ြ လ
တစ်ြေအ
ုံ တွြ် နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေြ
ုံ ုံ အသျားုံ ပြုရင်ျား၊ မတူြွဲ ပ ျားခသ နည်ျားလမ်ျားမျ ျား ြင ့််
စြ ျားခ ပ ဆြ
ုံ
၊ လူသ ျား၏အယူအဆမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန်န္င
ှ ့်် လူသ ျား၏န္ှလုံျားသ ျားထြ
ဲ
မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပရ
ုံ ပ်ြုံ ြယ်ရှ ျားရန် စြ ျားခ ပ ြေင်ျား နည်ျားစနစ်ြုံ အသျားုံ ပြုသည်။
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်သည့်် အဓြအမှု ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
မြျန်ျားမ သူမျ ျားြုံ အန ပငမ်ျားခစြ၊ုံ ့် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် နမတ်လြခဏ မျ ျား ပသြန္ှ
ုံ ့် င ့််
လူသ ျားအခပေါ် ရုံပ်ဝတထြု ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ အပ်န္င
ှ ျား် ရန် ကြလ ပပီျား ြစ်သည်ဟုံ လူသ ျားြ

ယကုံ ြည်ခသ ခကြ င၊့်် လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် ပမ
ုံ ှန ် ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားြ
သန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် န္ှင ့်် သူ၏ န္ှလုံျားသ ျားမှ ခယရှု ၏ပရ
ငှ
ုံ ပ်ြုံ ြယ်ရှ ျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပရ
ုံ ပ်အသစ် ြင ့််
အစ ျားထျားုံ န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ ထအ
ုံ မှုအရ မျ ျားြုံ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားမှ ြယ်ရှ ျားြုံ၊ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အမှု၏ဤအဆငြ
့်် -ုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြ-ုံ ခဆ င်ရွြ်ခလသည်။
လူသ ျား၏အတွငျား် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပရ
ုံ ပ်သည် ခဟ င်ျားလ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ယင်ျားသည်
ရုံပ်တုံဆင်ျားတုံတစ်ြေုံ ြစ်လ ခလသည်။ ခယရှု သည် ကြလ ြေဲပ့် ပီျား အမှု၏ အဆငြ
့်် ုံ
ခဆ င်ရွြြေ
် ြေ
ဲ့် ျန်တင
ွ ၊် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစြ
ုံ ုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုြေဲခ
့် ပ။ သူသည်
နမတ်လြခဏ အြေျြုျို့ န္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် အြေျြုျို့ြုံ ပသြေဲသ
့် ည်၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အြေျြုျို့ ခ ပ ြေဲပ့် ပီျား
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ြ ျားစင်တင်ြေြေဲရ
့် သည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တစ်စတ်တစ်ခဒသြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုြေဲသ
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အရ အ ျားလုံျားြုံ ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ြေ
် ဘ
ဲ့် ၊ဲ
့် ည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ယင်ျားထြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု တစ်စတ်တစ်ခဒသြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုြေဲသ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွန ် ကြီျား မတ်ပပီျား၊ အလွန ်
့် ည်။ ယင်ျားမှ အဘယ့််ခကြ ငဆ
အြ
့် ွယ် ြစ်ြ သူသည် သန ျားလည်၍ မရန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊ ခြေတ်တုံငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏ အမှု၏ တစ်စတ်တစ်ပင
ုံ ျား် ြသ
ုံ
လုံပ်ခဆ င်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဤခြေတ်အခတ အတွငျား်
ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် အဓြအ ျား ြင ့်် လူသ ျား၏အသြ်တ အတွြ်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခထ ြ်ပခ
့် ပျား ြေင်ျား၊ လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့််
လူသဘ
ဝ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘ သ ခရျားဆင
ုံ ရ
် အယူအဆမျ ျား၊ မခတ ်မတရ ျား
့်
ခရှျားဆန်ခသ အခတွျားအခြေေါ်၊ ခြေတ်မမီခတ ခ
ှ ့်် လူသ ျား၏ အသပည န္ှင ့််
့် သ အခတွျားအခြေေါ်န္င
ယဉ်ခြျျားမမ
ှု ျ ျားြုံ ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားတုံ ြစ်
့် သည်။ ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် သနစ
် ့် င်ခစရမည် ြစ်သည်။
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ စုံလင်ခစရန် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အြ
့် ွယရ
် မျ ျားြုံ အသျားုံ မ ပြုဘဲ၊ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်။ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထဲ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် ြေျစ်ြွယ် ြစ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
မင်လ ခစရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ န ျားလည်လ ခစရန်၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင ့်် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှု မင်ရန်အလငှ
ုံ ့် ၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန်၊ လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန်၊ လူသ ျားြုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မရန်န္င
ှ ့််
လူသ ျားြုံ စုံလင်ခစရန် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုခလသည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ယခန ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ သ ြေင်ျား” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ စုံလင်ခစရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ
အဓြအ ျား ြင့်် အသျားုံ ပြုသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ြန္ှပ်ရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား
ယုံကြည်လြ်ြေ လ ခစရန် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ အသျားုံ မ ပြုခပ။ ဤအရ ြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏တန်ြေျားုံ ြုံ မထင်ရှ ျားခစန္င
ုံ ခ
် ပ။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ျားြသ
ုံ
ပသပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနမ
် ြ
ှု ုံ ထင်ရှ ျားခစြုံြေြ်
ုံ ုံ ြင
့် မည် ြစ်ပပီျား၊ ထသ
့် ့််
လူသ ျားြုံ စုံလင်ခစြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ျားအ ျား ြင ့်် လူသ ျားြုံ မစလ
ုံ င်ခစဘဲ၊ လူသ ျားြုံ ခရခလ င်ျားခပျားရန်န္င
ှ ့်် ထန်ျားခြျ င်ျားရန်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုသည်၊ ယင်ျားခန ြ်တွင ် လူသ ျား၏ အကြင်ျားမဲ့် န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျား၏အသြုံ ရရှခပသည်။ ဤသည်မှ သူ ပြုသည်အ
့် မှုန္င
ှ ့်် သူခ ပ သည့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစရန်
နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ ပသ ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားအ ျား အသျားုံ မ ပြုခပ- သူသည်
လူသ ျားြုံ စုံလင်ခစြုံ န္ှု
့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုပပီျား၊ အမျြုျားမျြုျားခသ အမှု ပြုနည်ျားမျ ျားစွ ြုံ
အသျားုံ ပြုခလသည်။ စစ်ခဆျား ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ ပြု ပင် ြေင်ျား ြစ်ခစ၊
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခထ ြ်ပခ
ုံ င်ခစြန္ှ
ုံ ့် င ့်် လူြုံ
့် ပျား ြေင်ျား ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူြုံ စလ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အြ
့် ွယ် ြစ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သ ၍
ကြီျားမ ျားခသ အသပည ြုံ ခပျားြရန်
ုံ ့် မျ ျားစွ ခသ ရှု ခထ ငအ
့်် မျြုျားမျြုျားမှ စြ ျားခ ပ ဆခ
ုံ လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အရ အ ျားလျားုံ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ် ြင ့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်”
မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အခတ အတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူြေျန်တင
ွ ၊်
အရ အ ျားလုံျားြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစြန္ှ
ုံ ့် င ့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ ရှငျား် လင်ျားသွ ျားခစြုံ အဓ
ြအ ျား ြင ့််
့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုခလသည်။ သူ၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ သ
သင် မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်သည်ြုံ
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ သ သင် မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြမဘ ခ မသကြြေျ
ုံ ့်
န်တွင၊်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားမှလွဲ၍ အ ြေ ျားမည်သည့်အ
် မှုြုံမျှ သူမလုံပ်ခဆ င်ခပ- ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
အြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ မလုံအပ်ခပ။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ လုံခလ ြ်ခပ၏။ ယင်ျားမှ
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် သူသည် အဓြအ ျား ြင ့်် ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြ၊ုံ ့် သူ၏

န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ သူ၏တန်ြေျားုံ န္ှင ့်် သ လွနမ
် ှုြုံ လူသ ျားအ ျား ရှု မင်ြေွငခ
့်် ပျားြ၊ုံ ့် သူသည်
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် မည်သုံ န္ှ
ှ ်သည်ြုံ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ လူသ ျားအ ျား
့် ျစွ ြွယ်ဝြ
့် မ်ြေ
မင်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားြုံန္ှ့် င ့်် သူ၏အလုံျားစြ
ုံ ုံ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထဲ၌ လူသ ျားအ ျား သြေွငခ
့်် ပျားြုံ ကြလ
ပပီျား
့်
ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား အ ျားလုံျားသည်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထတ
ဲ ွငရ
် ၏။
ှ
သူ၏ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ အက့် သြွယ် ြစ် ြေင်ျားသည်လည်ျား
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထတ
ဲ ွင ် ရှသည်။ ဤအရ တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
ခ ပ ဆသ
ုံ ည့်် နည်ျားစနစ် မျ ျားစွ ြုံ သင်အ
့် ျား မင်ခစ ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ ဤအြေျန်အခတ အတွငျား်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအမျ ျားစသ
ုံ ည် လူသ ျားြုံ ပပ
် ြ ် ပ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ျားုံ ခပျား ြေင်ျား၊ ထုံတခ
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်ခပပပီ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတစ်ဦျားြုံ ခပါခပါ
ဲ ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် တန်
့် တန် မြျန်ဆသ
သူြျန်ဆသ
ဲ ည့်အ
် ြေါတွငပ
် င် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ ြျန်ဆသ
ဲ ည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မတ
ှ စ်ဆင ့်် ြစ်သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူသည့်် ဤခြေတ်၌၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မြျန်ျားမ သူမျ ျားြုံ
ြျန်ျားမ ခစပပီျား နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ တစ်ြန် န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ မင်ရြုံ မကြ
ြုျားစ ျားကြန္ှင၊့်် ပပီျားလျှင ်
့်
နမတ်လြခဏ မျ ျားြုံ စဉ်ဆြ်မ ပတ် ရှ ခြွ ြေင်ျားအ ျား ရပ်တနခ
် ့် လ -့် အဓပပ ယ်မရှခပ။
ထန
ုံ မတ်လြခဏ မျ ျားသည် လူသ ျားြုံ မစလ
ုံ င်ခစန္င
ုံ ခ
် ပ။ ရှငျား် ရင
ှ ျား် ခ ပ ရလျှင-် လူဇ့် တရှခသ
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံငစ
် င်စစ်သည် မခဆ င်ရွြ်ခပ။ သူသည် စြ ျားသ ခ ပ ဆခ
ုံ လသည်။
ဤသည်မှ သမမ တရ ျား ြစ်သည်။ သူသည် သငြ
့်် ုံ စလ
ုံ င်ခစရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုပပီျား၊
သငြ
့်် ုံ ခြျွျားခမွျားရန်န္င
ှ ့်် ခရခလ င်ျားခပျားရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည်
အမှု ပြုရန်လည်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုပပီျား၊ သူ၏ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ သငအ
့်် ျား သခစြုံ ့်
အြေျြ်အလြ်မျ ျားအစ ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သူအသျားုံ ပြုခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဤပစ
ုံ ြုံ သင် သ မင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရပါြ၊
ှ
အပျြ်သခဘ ခဆ င်ြုံ ြေြ်
ြေဲခပသည်။
့်
အပျြ်သခဘ ခဆ င်သည့်် အရ မျ ျားအခပေါ်၌ အ ရုံ စြ
ုံ ်မည်အ
့် စ ျား အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ
အရ မျ ျားအခပေါ်၌သ သင်တုံ အ
် ငသ
့်် ည်- ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား
့် ရုံ စုံြသ
ပည့်စ
် သ
ုံ ည် ြစ်ခစ၊ မ ပည့်စ
် သ
ုံ ည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အြေျြ်အလြ်မျ ျား ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည် ြစ်ခစ၊
မခပေါ်ထန
ွ ျား် သည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ အသြ်ြုံ
ရရှခစပပီျား၊ ဤသည်မှ နမတ်လြခဏ အ ျားလုံျား၌ အကြီျား မတ်ဆျားုံ ြစ်ြ ၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပင်သ ၍ ယင်ျားသည်
ငင်ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် သ အြေျြ် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြုံ အခြ
င်ျားဆျားုံ ခသ
့်
သြ်ခသအခထ ြ်အထ ျား ြစ်ပပီျား နမတ်လြခဏ မျ ျား ထြ်ပင် သ ၍ကြီျား မတ်ခသ
နမတ်လြခဏ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသ လျှင ် လူသ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစန္င
ုံ ခ
် ပသည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အရ အ ျားလျားုံ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ် ြင ့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်”
မှ

ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ြေြ်ထန်ခြ င်ျား ြေြ်ထန်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ငါသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံသ ခ ပ ဆခ
ုံ နပပီျား လူသ ျား၏ ြေန္ဓ ြုံ အ ပစ်ခပျားခန ြေင်ျား မဟုံတသ
် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားြုံ လူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်သ မမြ်ဆထ
ုံ
ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူသ ျားြ ျား အလင်ျားထတ
ဲ ွင ် အသြ်ရင
ှ ခ
် စသည်၊
အလင်ျားတည်ရသည်
ှ
ြုံ သခစသည်၊ အလင်ျား တန်ြုံျားရသည်
ှ
ြုံ သခစပပီျား၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပင်မြ
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ၎င်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ မည်
သုံ အြျ
ြုျား ပြုသည်ြုံ သရှခစသည့်အ
် ပင်၊
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်သည်ြုံ သခစသည်။ ငါသည် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားဆင
ုံ ရ
် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားစွ ြုံ မမြ်ဆပုံ ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြ
ြုံယစ
် ျား ပြုသည့်အ
် ရ ြုံ သင်တထ
ုံ ့် ဧြန်အမှန ် မလုံပ်ခဆ င်ရခသျားခပ။ ငါသည် ငါ၏အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆရ
ုံ န် ကြလ ပပီ ြစ်သည်၊
ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ြေြ်ထန်ခြ င်ျား ြေြ်ထန်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင်တ၏
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
ုံ ့် ပုံနြ
် န်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင်ရ တွင ် ခ ပ ဆထ
ုံ ျား ြေင်ျား ြစ်၏။
ဤအရ ြုံ ငါ လုံပ်ခဆ င်ရ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်သည် စ တန်၏ အုံပ်စျားုံ မမ
ှု ှ လူြုံ
ြယ်တင်ရန် ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်။ ငါသည် လူြုံ ြယ်တင်ရန် ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုခနသည်။ ငါ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူြုံ ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်တုံ ြင်
ုံ ် နစ်န ခစရန်
့် ့် ထြေြ
မဟုံတ။် ငါ၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ငါ၏အမှု၌ ရလဒ်မျ ျား ရရှြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ြေြ်ထန်ခပသည်။
ငှ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
လူသည် မမတြ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် သရှလ န္င
ုံ ပ် ပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပုံနြ
် န်တတ်သည့််
စတ်ခနသခဘ ထ ျားမှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ အခရျားပါမှုမှ လူတြ
ုံ ့် ုံ သမမ တရ ျားအ ျား န ျားလည်ပပီျားခန ြ်
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ြေင
ွ ခ
့်် ပျား ြေင်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ခနသခဘ ထ ျားတင
ွ ် ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား
ရရှြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ တ
် င
ုံ န္
် င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ
ရရှြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားအကြ ျား ဆြ်သယ
ွ ်မှုြုံ ြစ်ခစန္င
ုံ ပ် ပီျား၊
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည်သ သမမ တရ ျားြုံ ရှငျား် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျားလမ်ျား ြင့်် အလုံပ်လုံပ် ြေင်ျားသည်
လူြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အခြ င်ျားဆျားုံ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏

မန်မမြ်
ြေျြ်မလ
ှ ွဲ၍ အ ြေ ျားမည်သည်န
့် ည်ျားစနစ်ြမျှ သမမ တရ ျား၊
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ သ ၍ ရှငျား် လင်ျားသည့်် သန ျားလည်မှုြုံ လူတြ
ုံ ့် ုံ ခပျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
မရှခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူအမှု
ွ ် လူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ စစ်မှနခ
် သ
့် င
့် ၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်တ
လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်ြုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျားလျြ်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
် ည်ျားရင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ့်် သူ၏ အလုံြုံ ြည့်ဆ
၎င်ျားတုံ န့် ျားမလည်ခသျားသည့်် သမမ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ြွင ့်် ပရန်အလငှ
ုံ ့် လူြုံ
စြ ျားခ ပ ဆခ
ုံ လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်တသည်
ုံ ့်
အဆငအ
့်် တန်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ခဘျားြယ်ပပီျား လူသ ျားထ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ခဆ င်ကြဉ်ျားြုံ ဘုံ
ုံ ုံ န ျားလည်သင၏
့်် ” မှ
့် ရ ျားသြေင်၏ အလြ

ဤခြေတ်ထန္
ဲ င
ှ ့်် သင်တအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခအ ြ်ပါ အြေျြ်မျ ျားြုံ
ပပီျားခ မ ြ်လမ်မ
ုံ ျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသြ်ရင
ှ ် ခနထင
ုံ က် ြလမ်မ
့် ည်- လူတင
့် ည်၊
သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ က် ြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခလျားအနြ်
ြေျစ်ကြလမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ လူအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အခ ြေြေအုံတ် မစ်အ ြစ်န္င
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျား အ ြစ် အသျားုံ ပြုကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ခသ
စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျား ရှကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူ မင်ျားတ၏တန်
ုံ ့်
ြေျားုံ အ ဏ ြုံ
စွဲြင
ုံ က် ြလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှမည့်် အမှု ြစ်သည်။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ မြတ်မရှု ဘဲ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ သ
် ခလ ။ ယခနတွ
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြတ်ရှု ြေင်ျားမရှဘဲ၊ တစ်ရြ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် န္ှစ်ရြ်ပင် အသြ်မရှငန္
် င
ုံ ဟ
် ုံ
ြေစ ျားရခသ သူမျ ျားစွ ရှသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
ခနစဉ်ြတ်
ကြရပပီျား၊ အြေျန်ြ အြေွငမ
့်် ခပျားပါြ၊ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န ျားခထ င် ြေင်ျားြ ၎င်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
့်
လုံခလ ြ်ခပမည်။ ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လူတြ
ုံ ့် ုံ ခပျားခသ ြေစ ျားြေျြ် ြစ်ပပီျား
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စတင်တထ
ုံ ့် သည့်် နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ လြ်ခတွအ
ျို့ ရှတရ ျားထဲသုံ ဝင်
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊
့် ခရ ြ် န္င
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား မှတစ်ဆင ့်် အုံပ်စျားုံ ခပသည်။ အြယ်၍
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသြ် ြေင်ျားမရှဘဲ တစ်ရြ်မျှကြ ပပီျားခန ြ်တင
ွ ၊်
သင်သည် ခမှ င်မြ
ုံ ်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆ ငတ်မှုြုံ ြေစ ျားရပပီျား ယင်ျားြုံ မြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဤသည်မှ သင်သည်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်ြ သူသည် သငထ
့်် မှ ထွြ်မသွ ျားခသျားသည်ြုံ

ပသခပသည်။ ထအ
ုံ ြေါ သင်သည် ဤခရစီျားခကြ င်ျားထ၌
ဲ ရှခသ သူတစ်ဦျား ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်
အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျားမရှဘဲ၊ တစ်ရြ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
န္ှစ်ရြ်ကြ ပပီျားခန ြ် သင်သည် အမှုအရ တစ်ြေုံြုံ မြေစ ျားရပါြ၊ ဆ ငတ်မှု မရှသြဲသ
့် ုံ လ
့် ုံျားဝ
တထ
ုံ ့် ြေင်ျားမြေစ ျားရပါြ၊ ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သငထ
့်် မှ
ထွြ်သွ ျားပပီ ြစ်သည်ြုံ ပသခပသည်။ သုံ ြစ်
့် တွငျား် ရှ
့် လျှင ် ဤအရ ြ သင်အ
အခ ြေအခနန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံ မှ ျားယင
ွ ျား် သည်ြုံ ဆလ
ုံ ုံခလသည်။ သင်သည်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ မဝင်
ခရ ြ်ရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်သည် ခန ြ်ြျ ြျန်ရစ်ပပီျားသမ
ူ ျ ျားထမ
ဲ ှ
့်
တစ်ဦျား ြစ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ အုံပ်စျားုံ ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ်လျှင ် ခနလခြ
ုံ ့်
င်ျားပပီျား၊
မစ ျားခသ ြ်လျှင ် သင်သည် လုံြခ
် လျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူတ၏
ုံ ့် အစ ြစ်လ သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တွနျား် အ ျားခပျားသည့်် ြေွနအ
် ျား
ြစ်လ သည်။ ြျမ်ျားစ ြ၊ “လူသည် မုံနအ
် ့် ျား ြင်သ
အသြ်ြုံ ခမွျားရမည်မဟုံတ။် ဘုံရ ျားသြေင်
့်
မန်ခတ
်မူသမျှအ ျား ြင့်် အသြ်ြုံခမွျားရမည်။” ဟုံခ ပ သည်။ ယခနတွ
့်
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤအမှုြုံ
ပပီျားစီျားခစမည် ြစ်ပပီျား သင်တအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ဤအမှနတ
် ရ ျားြုံ သူ ြစ်ခ မ ြ်ခစမည် ြစ်သည်။
အတတ်တင
ွ ် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ရြ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ မြတ်ရှုဘဲ
ခနန္င
ုံ က် ြခသ ်လည်ျား၊ ပုံမန
ှ အ
် တင
ုံ ျား် စ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား အလုံပ်လုံပ်န္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြခသ ်လည်ျား၊ ယခနတွ
့် င ် ဤသည်မှ
အဘယ်သုံ မ
့် ြစ်ရသနည်ျား။ ဤခြေတ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ အုံပ်စျားုံ ြုံ ့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အဓြ အသျားုံ ပြု၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့််
လူသ ျားသည် တရ ျားစီရင်ြေရပပီျား စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရပပီျားခန ြ် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ခြေေါ်ခဆ င် ြေင်ျား ြေရသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြသ လူသ ျား၏အသြ်ြုံ
ခထ ြ်ပခ
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြသ ၊ အထူျားသ ြင ့်် န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တွင၊်
့် ပျားန္င
လူသ ျားြုံ အလင်ျားန္ှင ့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားအတွြ် လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ြေုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ခနစဉ်
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏
့် စ ျားခသ ြ်ရင်ျား၊ ဘုံရ ျားန္တ
လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားမှ မခသွြည်သခရွ ျို့၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သငြ
့်် ုံ စလ
ုံ င်ခစန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်သည် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ခြေတ် ြစ်သည်” မှ

၂။ ဘုရ ားသခင်၏သမ်ား ုကခ် ခင်ား အမှု၏ အတရား မှု

ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားစ တန်၏ နြ်ရှုင်ျားစွ ြျြ်ဆျားီ ြေြေဲရ
ွ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ဆူ ရှသည်ြုံမသဘဲ
့် ခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ် ြေင်ျားအ ျား ရပ်စဲြေသ
ဲ့် ည်။ ြနဦျားအစ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတုံ ြန်
့် ဆင်ျားြေရြေျန်တွင ်
ခယခဟ ဝါ၏ ဘုံနျား် အသခရန္ှင ့်် ခယခဟ ဝါ၏ သြ်ခသြေြေျြ်တသည်
ုံ ့်
အပမဲရခနြေဲ
ှ
၏
ုံ ့်
်
့် ။ သခသ
ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြေရပပီျားခန ြ် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပုံနြ
် န်ပပီျား သူြ
့် ုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားအ ျား
လုံျား၀ရပ်တနြေ
် ့် ကဲ့် ြခသ ခကြ င ့်် လူသ ျားသည် ဘုံနျား် အသခရန္ှင ့်် သြ်ခသြေြေျြ်တြ
ုံ ့် ုံ
ဆျားုံ ရှု ျားြေဲခ
ုံ ့် အတွြ် ယခန သ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်မှ
့် လသည်။ ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားကြ ျားတွင ် သြ်ခသရှြရန်
့် မ်ျားပြ
သြ်ခသြေြေျြ်အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ဘုံနျား် အသခရအ ျားလုံျားြုံ ပန်လည်ရယူရန် ြစ်ပပီျား လူသ ျားမျ ျားအ ျားလုံျား
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျားုံ ြွယ်ခစြုံ ြစ်
့်် င
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ရန်
့် သည်။ ဤသည်မှ ဤလုံပ်ငန်ျားအဆငတ
လုံအပ်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အတအြျအ ျား ြင့်် မည်ြသ
ဲ့် ုံ သ
့် မ်ျားပုံြ်ရမည်နည်ျား။
လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ လြ်ြေယကုံ ြည်ခစြုံ ဤအဆင်
၏
့် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြုံ
့်
အသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြင၊့်် သူအ
ုံ ့် ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျား၊ တရ ျားစရ
ီ င် ြေင်ျား၊
့် ျား လုံျားဝန ြေခစရန်အလငှ
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် မငဲည
ုံ ့် ုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြင်၊့် သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
့် ဘဲ ြျန်ဆဲ ြေင်ျားတြ
မခ ြ င်မ
့်် စ်ညမ်ျားမှုြုံ သရှန္င
ုံ ရ
် န် လူသ ျား၏ပုံနြ
် န်မြ
ှု ုံ ြွင ့်် ပ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏ြေုံြေမှုြုံ
့် တ် ြေင်ျားန္ှငည
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် ြစ်ပပီျား၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်ခနသခဘ ထ ျားအ ျား
မီျားခမ င်ျားထျားုံ ပရန် ယင်ျားအရ မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုရမည် ြစ်သည်။ လူသ ျားြုံသမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား သူြ
့် ုံ
အ ပည့်အ
် ဝ လြ်ြေယုံကြည်ခစသည်မှ အဓြအ ျား ြင့်် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင့်် ြစ်သည်။
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အဆျားုံ စန
ွ သ
် မ်ျားပုံြ် ြေင်ျား၏ လမ်ျားစဉ် ြစ်ပပီျား
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေခသ သူအ ျားလုံျားြ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ရုံ ြန္
် ြ
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
တရ ျားစီရင်မှုြုံ လြ်ြေရမည် ြစ်သည်။ ယခနစြ
ျားခ ပ ြေင်ျား၏ လုံပ်ငန်ျားစဉ်သည်
့်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားလုံပ်ငန်ျားစဉ် ဟုံတခ
် ပသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
အတအြျအ ျား ြင့်် မည်သုံ ့်
ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်သငသ
့်် နည်ျား။ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ်ပုံြုံ သ ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ျား ြင ့်် ြစ်သည်။ လူတုံ သ
် ရပန္
ုံ င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍မူ၊ ယင်ျားသည်
့် မ်ျားပုံြြေ
လူတုံ ၎င်
ုံ ့် ယ
ုံ တ
် င
ုံ ် ပြုလုံပ်န္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ရ တစ်ြေုံ မဟုံတခ
် ပ။ သင် ပြုလုံပ်န္င
ုံ သ
် ည်မှ
့် ျားတြ
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် သင်တ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ညစ်ညမ်ျားမှု၊ သင်တ၏
ုံ ့် ပုံနြ
် န် ြေင်ျားန္ှင ့်် မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သရှလ ြ
ဘုံရ ျားသြေင်ခ
့် ရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် လဲြျကြရန်သ ြစ်သည်။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏

အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ပပီျားခန ြ် ယင်ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ြ
် ၊ အြယ်၍
သင်၌ ရူ ပါရုံ ရပပီ
ှ ျား ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျားန ြေန္င
ုံ လ
် ျှင၊် ထအ
ုံ ့် ပင်
မည်သည့်ခ
် ရွ ျားြေျယ်မြ
ှု ုံမျှ ြုံယတ
် ုံင ် မ ပြုလုံပ်ဘခ
ဲ နန္င
ုံ လ
် ျှင ် သင်သည် သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားြေရပပီျား
ြစ်လမ်မ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထုံ ပင်
့် ည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
့် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ အြျြုျားဆြ်ပင် ြစ်လမ်မ
သြ်ခသြေြေျြ်ြုံ အဘယ်ခကြ င ့်် ဆျားုံ ရှု ျားြေဲသ
့်် ခ
ုံ သ ် မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၌
့် နည်ျား။ အဘယ်ခကြ ငဆ
ယုံကြည်ြေျြ်မရှ၊ လူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ခနရ မရှသည်အ
့် တွြ် ြစ်သည်။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြုံ
ပန်လည်ထန်ျားသမ်ျားခပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
သ မန်ခလ ြဘြ်သုံ အပမဲ
တမ်ျား ဒခရ ခသ ပါျား
့်
ခ ပျားလုံကြသည်၊ မျ ျား ပ ျားလွနျား် လှခသ ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျား သထ
ုံ ျားကြသည်၊ သူတ၏အန
ုံ ့်
င်္တ်အတွြ်
အဆမတန် လုံြေျင်ကြပပီျား အလွနအ
် ြျွခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား မျ ျားစွ ရှကြသည်။ သူတသည်
ုံ ့်
သူတ၏
ုံ ့်
ဇ တပြတအခကြ င်ျား အပမဲခတွျားခတ ခနကြ၏၊ ဇ တပြတအတွြ် စီစဉ်ခနကြပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ယုံကြည်မန
ှု ည်ျားလမ်ျား ရှ ခြွရ ၌ လုံျား၀စတ်မဝင်စ ျားကြခပ။
သူတစ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည် စ တန်၏လုံယူ ြေင်ျားြုံ ြေကြရပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားအခပေါ်
သူတ၏ြေျစ်
ုံ ့်
ခကြ ြ်ရုံ ခသ ြေင်ျား ခပျ ြ်ဆျားုံ ြေဲက့် ြပပီ ြစ်ပပီျား သူတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ စွဲလမ်ျားခနကြသည်။
သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြန်ဆင်ျားထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ သအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င ့်် လူသ ျားြ
သြ်ခသြေြေျြ် ဆျားုံ ရှု ျားြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘုံနျား် ခတ ်ြုံ
ဆျားုံ ရှု ျားြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
လူသ ျား၏ ြေျစ်ခကြ ြ်ရုံ ခသ ြေင်ျား ဘုံနျား် အသခရြုံ ပန်လည်ထန်ျားသမ်ျားရန် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၁)” မှ

လြ်ရသ
ှ မ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်သည် လူသ ျား၏ဘ၀နင်္ျားုံ အဘယ်အရ ြစ်လမ်မ
့် ည်ြုံ ထင်ရှ ျားခစရန်
ရည်ရွယ်သည်။ ယခန ့် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏
ကြီျား မတ်ခသ ပလလင် ြြူခရှ ျို့ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခကြ င ့်် ငါ ခ ပ ရသနည်ျား။ သင်
ဤအရ ြုံ မ မင်သခလ ။ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်ြ အဘယ်ခကြ င ့်် ခန ြ်ဆျားုံ အဆင ့်် ြစ်သနည်ျား။
ထအ
ုံ ရ မှ လူတန်ျားစ ျားအသီျားသျားီ မည်သဇ
ုံ ့် တ်သမ်ျားမည်ြုံ ထင်ရှ ျားခစြုံ အတ
အြျပင် မဟုံတခ
် လ ။
့်
ထအ
ုံ ရ မှ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားလုံပ်ငန်ျားစဉ်အတွငျား် ၊ လူတင
ုံ ျား် ြုံ မမ၏ သရုံပ်မန
ှ အ
် ျား ပသြေွင ့်် ပြုပပီျား၊ ထခ
ုံ န ြ်တွင ်
အမျြုျားအစ ျားအတင
ုံ ျား် ြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျားြေရခစြုံ မဟုံ
တသ
် ခလ ။ ဤသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့်

သမ်ျားပြ
ုံ ်သည်ဟုံ ဆသ
ုံ ည်ထြ်၊ လူအဆငအ
့်် တန်ျား အသီျားသျားီ အဘယ်သုံ ဇ
့် တ်သမ်ျားမည်ြုံ
ပသည်ဟုံဆလ
ုံ ျှင ် ပခ
ုံ ြ င်ျားလမ်မ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားြုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတ၏အ
၎င်ျားခန ြ် လူအဆင
အ
့်် တန်ျားမျ ျားအမျြုျားမျြုျားြုံ ခြ ် ပပပီျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
ုံ ်သည် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
့် ့် ၎င်ျားတုံ ဆ
့် ျားုံ ယတ
ခ ြ ငမ
့်် တ်သည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်ခပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်ပပီျားသည်ခ
့် န ြ်တွင ်
အခြ င်ျားအတွြ် ဆုံလ ဘ်ခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အဆျားုံ အတွြ် ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားအလုံပ် လ သည်။
အ ပည်အ
့် ဝန ြေခသ လူမျ ျား၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရသူမျ ျားသည်
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသုံ ဘုံ
် ့် ဝ ြေင်ျားဟူသည့်် ခန ြ်တစ်ဆင၌
့််
့် ရ ျားသြေင်၏အလုံပ်အ ျား ြနခ
ခနရ ြေျထ ျားြေကြရမည်၊ သမ်ျားပြ
ုံ မ
် ြေရခသ သူတသည်
ုံ ့်
ခမှ င်မြ
ုံ ်၌ ခနရ ြေျထ ျားြေရမည် ြစ်ပပီျား
ခဘျားဒုံြခန္င
ှ ့်် ခတွျို့ ကြြုကြရမည် ြစ်သည်။ ဤသုံ ြေွ
် ရမည်၊ အဆျားုံ လုံပ်သမ
ူ ျ ျားသည်
့် ဲ ြေ ျားသတ်မှတြေ
ခန ြ်တစ်ြန် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ခန၏အလင်ျား မရှဘဲ၊ ဆျားုံ ညစ်မန္
ှု င
ှ ့်် စုံြဲျို့ွြေကြရမည်၊
ခ ြ ငမ
့်် တ်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
အလင်ျားြရ
ုံ ရှြ အလင်ျားထ၌
ဲ ထ ဝရအသြ်ရင
ှ သ
် ွ ျားြုံ ခြ
င်ျား မတ်မန္
ှု င
ှ ့််
့်
စုံြဲျို့ြေ
ွ ကြရမည်။ အရ အ ျားလုံျားအတွြ် အဆျားုံ သည် နီျားလ ပပီ ြစ်သည်၊ လူသ ျား၏နင်္ျားုံ ြုံ
သူ၏မျြ်လုံျားမျ ျားအ ျား ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ပသပပီျား ြစ်ပပီျား၊ အရ အ ျားလုံျားသည် အမျြုျားအစ ျားအတင
ုံ ျား်
ြေွဲ ြေ ျားသတ်မှတြေ
် ရလမ်မ
ုံ ုံ ြစ်
ုံ ့်
အသီျားသီျား အမျြုျားအစ ျားအလုံြ်
့် ည်။ ထသ
့် လျှင ် လူတသည်
ြေွဲ ြေ ျားသတ်မှတ် ြေင်ျား၏ မြေျတင်ြဲခဝဒန မှ အဘယ်သုံ လွ
် မ ြ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
့် တခ
အရ အ ျားလုံျားအတွြ် အဆျားုံ သတ် နီျားြပ်လ ြေျန်တွင ် လူအဆင
အ
့်် တန်ျားအသီျားသီျား၏ နင်္ုံျားအ ျား ြွင ့်် ပပပီျား၊
့်
ယင်ျားြုံ စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျားအ ျား သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်အတွငျား် ၌ (လြ်ရအလုံ
ှ
ပ်မစ
ှ ၍
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်အ ျားလုံျား အပါအဝင်) လုံပ်ခဆ င်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏ နင်္ျားုံ ြုံ
ြွင ့်် ပ ြေင်ျားသည် တရ ျားစီရင်ရ ပလလင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား လုံပ်ငန်ျားစဉ်အတွငျား် န္ှင ့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား လုံပ်ငန်ျားစဉ်အတွငျား် ၌ လုံပ်ခဆ င်သည်။...သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား၏
ခန ြ်ဆျားုံ အဆငမ
့်် ှ လူတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် လူတ၏
ုံ ့် နင်္ျားုံ မျ ျားြုံလည်ျား ထုံတခ
် ြ ်ရန်
ရည်ရွယ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် လူတ၏
ုံ ့် ဆုံတ်ယတ
ုံ ်လ မှုြုံ
ထုံတ်ခြ ်ပပီျား ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ့် ုံ ခန င်တရခစြ ထခစပပီျား အသြ်န္င
ှ လ
့်် ူဘဝ၏
့် ့်် သူတြ
့်
လမ်ျားခကြ င်ျားအမှနြ
် ုံ လုံြခ
် စရန် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ရ မှ ထပုံ ပီျား တုံျားခသ လူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ
န္ှုျားရန်န္င
ှ ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ြင့်် သူတ၏
ုံ ့် အတွငျား် ပန
ုံ ြ
် န်မြ
ှု ုံ ပသရန် ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် လူတသည်
ုံ ့်
ခန င်တမရန္င
ုံ ခ
် သျားဘ၊ဲ လူဘဝ၏
လမ်ျားခကြ င်ျားအမှနြ
် ုံ မလုံြ်န္င
ုံ ခ
် သျားဘလ
ဲ ျြ်
့်
ဤခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမမ
ှု ျ ျားြုံ မစွနပစ်
် ့် န္င
ုံ ခ
် သျားလျှင ် သူတသည်
ုံ ့်
ြယ်ဆယ်မရန္င
ုံ ဘ
် ဲ စ တန်ြ
မျြုြေျလမ်မ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ုံ ့် နင်္ျားုံ မျ ျားြုံလည်ျား ပသရန်
့် ည်။ ဤသည်မှ လူတြ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှု ြစ်သည်။ ခြ င်ျားခသ နင်္ျားုံ မျ ျား၊ မခြ င်ျားခသ
နင်္ျားုံ မျ ျား— ယင်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်အ ျား ြင ့်် ထုံတ်ခြ ် ပသသည်။ လူတုံ ့်
ြယ်တင်ြေရမည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြျန်ဆြေ
ဲ ရမည် ဟူသည့်အ
် ရ သည် သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်
အခတ အတွငျား် ၌ အ ျားလုံျား ထုံတ်ခြ ်ြေရမည် ြစ်သည်။
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် ြေပ်သမ်ျားခသ အရ ြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ်
သတ်မှတ်ြေရမည့်အ
် ြေျန် ြစ်သည်။ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အလုံပ် ြစ်သည်၊
တစ်နည်ျားအ ျား ြငဆ
့်် လ
ုံ ျှင ် လူပင်္
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျားြေျင်ျားစီ၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ စီရင် ြေင်ျားသည်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အလုံပ် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တလ
် ျှင ် လူမျ ျားြုံ မည်သုံ အမျ
ြုျားအစ ျား
့်
သတ်မှတ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သင်တအကြ
ုံ ့်
ျား လုံပ်ခဆ င်လျြ်ရခသ
ှ
အမျြုျားအစ ျားသတ်မှတ် ြေင်ျား အမှုသည်
စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျား၌ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
အလုံပ်၏ အစ ြစ်သည်။ ဤခန ြ်တင
ွ ြ
် ျား
တင
ုံ ျား် ပည်မျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူမျြုျားအ ျားလုံျားသည်လည်ျား သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်ြုံ ြေစ ျားရကြလမ်မ
့် ည်။
ဤသည်မှ ြန်ဆင်ျားရ ထဲ၌ရှခသ ပုံင်္ြုလ်
္ တင
ုံ ျား် တရ ျားစီရင်ြေရြုံ တရ
ျားစီရင်ရ ပလလင်ခရှ ျို့သုံ လ
့်
့် ကြပပီျား
အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် သတ်မတ
ှ ်ြေရမည်ြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ အဘယ်ပင်္
ုံ ြုလ်
္ န္င
ှ ့်် အဘယ်အရ မျှ
ဤ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား န္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ ကြြုရ ြေင်ျားမှ မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ အဘယ်
ပင်္
ုံ ြုလ်
္ န္င
ှ ့််
့်
အဘယ်အရ မျှ ဤအမျြုျားအစ ျားအလုံြ် သတ်မတ
ှ ် ြေင်ျားြုံ မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ အခယ ြ်တုံငျား်
အမျြုျားအစ ျားသတ်မှတ်ြေရမည် ြစ်သည်။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် အရ ြေပ်သမ်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ်
့် ခ
အဆျားုံ သတ်နျားီ လ ပပီျား၊ ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ခ
့်် မကြီျားခပေါ် ရှ ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တသည်
ုံ ့်
သူတ၏န
ုံ ့် င်္ျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရပပီ
ှ ြစ်ခသ ခကြ ငပ
့်် င် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ ၏ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လမျ ျားမှ
အဘယ်သုံ လွ
် မ ြ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
့် တခ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၁)” မှ

သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ ရည်ရွယ်ထ ျားသည့်် ရလဒ်မှ အ ြစ်ြေျင်ဆျားုံ အခန ြင၊့်် လူသ ျား၏
ဇ တပြတအခန ြင ့်် ခန ြ်ထပ် မပုံနြ
် န်ခတ ြ
ြ် ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့် ုံ အတွ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသစ်ခသ အသပည ြုံ လူစ့် တ်ြ ရရှရန်အတွြ်၊
လူ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား န ြေရန်အတွြ် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားအခန ြင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ြစ်ြုံ ဆန္ဒ
ပင်ျား ပရန်အတွြ် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ပင်
ုံ ့်
ြစ
ုံ ရုံ ြ၊်
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဇ တပြတ ခ ပ င်ျားလဲသည့်အ
် ြေါ၊ သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရ ြေင်ျားအ ြစ် မယူဆကြခပ။ လူသ ျား၏
အခတွျား၊ လူသ ျား၏အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် အသစတ်တခ
ုံ ့် ပ င်ျားလဲခသ အြေါ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ

သင်၏စတ်ပုံငျား် ဆင
ုံ ရ
် သခဘ ထ ျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျား ခ ပ င်ျားလဲသည်အ
့် ြေါ- ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ သင် ြေရပပီျား ြစ်သည့်အ
် ြေျန် ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် န ြေရန် စတ်ဆျားုံ ြတ်ထ ျားပပီျား
အသစ်ခသ စတ်ခနစတ်ထ ျားြုံ ခမွျားပပီျားသည်အ
့် ြေါ၊ သင်၏ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလြုံမျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုထသုံ သင်
့်
ယူခဆ င်မလ ခတ သ
့် ြေါ၊ ပပီျားလျှင ် သင်၏ဦျားခန္ှ ြ်ြ ပမ
ုံ န
ှ ် စဉ်ျားစ ျားန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ြေါ- ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့် ည်အ
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် စတ်န္လ
ှ ုံျားအကြင်ျားမဲ့် မမြယ
ုံ ်ြယ
ုံ ် အသျားုံ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ြေါ- သင်သည်
အ ပည့်အ
် ဝ သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရသည့်် လူစ ျားမျြုျား ြစ်ခပသည်။ ဘ သ တရ ျားတွင၊် မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ဘဝမျ
ုံ ့်
ျား တစ်ခလျှ ြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမျ ျားစွ ြေစ ျားကြရ၏- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ြေန္ဓ
ုံ ့်
ြယ
ုံ မ
် ျ ျားြုံ ြေျြုျားန္မ်
ှ ပပီျား မမတ၏ြ
ုံ ့်
ျားတုံငြ
် ုံ ထမ်ျားြ တြယ့်ခ
် သြေါနီျားအြေျန်တွငပ
် င်
ဆြ်လြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေြ ကြ့်ကြ့်ြေကြခလသည်။ အြေျြုျို့သည် ၎င်ျားတခ
ုံ သသည့်် မနြ်တင
ွ ်
အစ ခရှ င်ခနကြခသျားသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဘဝတစ်ခလျှ ြ်လုံျား ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခအခပေါ်သ အ ရုံ စြ
ုံ ်ရင်ျား၊
ခြ င်ျားခသ အစ န္ှင ့်် ခြ င်ျားခသ အဝတ်အစ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ငင်ျားပယ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ြ
ုံ ့်
ုံယြေ
် န္ဓ ြုံ ြေျြုျားန္မ်
ှ န္င
ုံ က် ြပပီျား မမတ၏ဇ
ုံ ့်
တပြတြုံ စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ က် ြသည်။ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ
သည်ျားြေ ြေင်ျားအတွြ် ြစ်သည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ဓ တ်သည် ြေျီျားြျြူျားထြ
ုံ ်ခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား၊
၎င်ျားတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပုံငျား် ဆင
ုံ ရ
် သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဧြန်အမှန ်
သဘ ဝခဟ င်ျားတသည်
ုံ ့်
အနည်ျားငယ်မျှ ြုံငတ
် ွယ်ခ ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ န္
် င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် အသပည တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလမျှ မရှခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် ပရ
ုံ ပ်သည် စတ်ြျားူ သြ်သြ်၊
မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစဉ်အလ ပရ
ုံ ပ်တစ်ြေုံ ြစ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြြေ
ုံ ရန် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်သည် ၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်အ ျားထြ်သန်မန္
ှု င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အ ပြုခသ ခဆ င်ခသ သဘ ဝဗီဇမျ ျားမှ လ သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည်ကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ျားမလည်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏အလုံြလ
ုံ ည်ျား မသကြခပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အလုံပ်လုံပ်ရုံ မျှလုံပ်ပပီျား ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘဲ
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြေျငြေ
့်် ျန်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ြင ့်် ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားအခပေါ် မည်သမျှ
ုံ ့်
တန်ြုံျားမထ ျားကြခပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ မည်သုံ ရရှ
့် မည်ြုံ ၎င်ျားတုံ ့်
သြမဆ
ုံ ့် ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုြ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ အမှနတ
် ြယ် ြည့်ဆ
် ည်ျားခပျားသည်ြုံ
မည်သုံ ခသြေျ
ခစရမည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ အနည်ျားအြျဉ်ျားသ င်္ရုံစုံြ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတုံ ့်
့်
အခစြေသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ နင်္မ
ုံ လ
ူ ပရ
ုံ ပ်တွင ် ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်မဟုံတဘ
် ၊ဲ ဒဏ္ဍ ရီ ြင ့််

ပတ်ြုံျားြေရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ စ
် တ်ြူျားစတ်သန်ျား၏ ရလဒ်တစ်ြေ၊ုံ ၎င်ျားတုံ ့်
ကြ ျားြူျားရုံ သ ကြ ျားြူျားသည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် စ ခပမျ ျားတင
ွ ် ခတွျို့ရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေြုံ မ
ုံ ့် တီထင
ွ တ
် တ်ခသ စတ်ြျားူ မျ ျားန္ှင ့််
့် မတ၏
ဘုံရ ျားတရ ျားြင
ုံ ျား် ရှု င်ျားမှုတြ
ုံ ့် ုံ အသျားုံ ပြုပပီျား ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်လုံသည့်် အလုံပ်ြုံ
တ ဝန်ယူခဆ င်ရွြ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည် အလွန ် မတြျလွနျား် သည်မှ ၊
လြ်ခတွျို့အ ျား ြင့်် ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံန္င
ှ အ
့်် ညီ အမှနတ
် ြယ်
အခစမြေန္င
ုံ က် ြခြေျ။ ၎င်ျားတုံ မည်
မျှ ဝမ်ျားခ မ ြ်ဝမ်ျားသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေသည်ြုံ ပဓ နမထ ျားဘ၊ဲ
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
မကြြုရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားမ ပခသျားခသ ခကြ င၊့််
အခစြေ ြေင်ျားအခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မူလရှု ခထ င်အ
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပရ
ုံ ပ်တသည်
ုံ ့်
့် မင်န္င
မခ ပ င်ျားလဲဘဲ ရှခနသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု ြုံ ယုံကြည်ကြလျှငပ
် င်၊ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ
မည်သမ
ူ ျှ ြယ်တင်ရင
ှ ြ
် ုံ မ မင်ြူျားကြခြေျ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သူြ
ှ ့််
့် ုံ ဒဏ္ဍ ရီန္င
တစ်ဆင်စ
ုံ ့် တစ်ဆငသ
့််
သကြသည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည်
့် ြ ျားတမှ
မျြ်စြန်ျားခသ လူြ သူ၏ ြြေင်ြုံ အခစြေသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မျြ်စမှတ်လျြ်န္င
ှ ့်် ကြြုရ အခစြေ ြေင်ျားသခဘ
သြ်ခရ ြ်သည်ထြ် မပခ
ုံ ပ။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခစြေမှု ြင့်် မည်သည်အ
့် ရ ြုံ
ရရှန္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ပပီျားလျှင ် မည်သြ
ူ ယင်ျားြုံ လြ်ြေမည်နည်ျား။ အစမှအဆျားုံ ထ တစ်ခလျှ ြ်လုံျား
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည် တူပမဲတူညခ
ီ လသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူလုံပ်သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံသ ရရှကြပပီျား
၎င်ျားတ၏အခစြေ
ုံ ့်
ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတ၏သဘ
ုံ ့်
ဝြျမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ န္
် စ
ှ ်သြ်မမ
ှု ျ ျားအခပေါ်သ
အခ ြေြေကြသည်။ ဤအရ ြ မည်သည်ဆ
့် လ
ုံ
ဘ်ြုံ ခဆ င်ကြဉ်ျား န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ခယရှု ြုံ
ခတွျို့ မင်ြေသ
ဲ့် ည့်် ခပတရုံပင် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ အ
့်် ညီ မည်သုံ အခစြေ
ရမည်ြုံ မသြေဲခ
့် ပ။ သူသည်
့်
ဤအရ ြုံ ခန ြ်ဆျားုံ သူ၏ အုံမင်ျားခသ အသြ်အရွ ယ်၌သ သရှလ ြေဲသ
့် ည်။ ဤအရ ြ
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပြု ပင် ြေင်ျားြုံ စုံျားစဉ်ျားမျှ မြေစ ျားြူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခနသည့်သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှကြသည့်် ထမ
ုံ ျြ်စြန်ျားခသ လူမျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍
မည်သည့်အ
် ရ ြုံ ခ ပ ဆသ
ုံ နည်ျား။ ယခန သင်
တထဲ
ုံ ့် မှ မျ ျားစွ ခသ သူတ၏
ုံ ့် အခစြေ ြေင်ျားသည်
့်
ထမ
ုံ ျြ်စြန်ျားခသ လူမျ ျား၏အခစြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် တူသည် မဟုံတခ
် လ ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ
မရရှခသျားခသ သူမျ ျား၊ ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြုံငတ
် ွယ်ခ ြရှငျား် ြေင်ျားြုံ မရရှခသျားခသ သူမျ ျားန္ှင ့််
မခ ပ င်ျားလဲခသျားခသ သူမျ ျားအ ျားလုံျား- ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် မစုံလင်ခသ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား ြေရသည်
မဟုံတခ
် လ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် သျားုံ ဝင်မှု ရှပါသနည်ျား။ သင်၏အခတွျား၊ သင်၏

ဘဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည န္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည တသည်
ုံ ့်
အသစ်ခသ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မ ပသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ အမှနတ
် ြယ် သင် မရရှပါြ၊
သင်၏အခစြေမှုတွင ် ထူျား ြေ ျားခသ မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ျှ လုံျားဝ ရရှလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ ရူ ပါရုံ န္င
ှ ့်် အသစ်ခသ အသပည မရှပါြ၊ သင်သည်
သမ်ျားပြ
ုံ ်မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထအ
ုံ ြေါ သင်၏ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်လုံြ်သည့်န
် ည်ျားလမ်ျားသည် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေပပီျား
အစ ခရှ င်ခသ သူမျ ျားြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်လမ်မ
့် ည်- တန်ြုံျားအနည်ျားငယ်မျှသ ရှလမ်မ
့် ည်။
သူတ၏အခစြေ
ုံ ့်
ြေင်ျားအမှုသည် အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်သည်ဟုံ ငါခ ပ ရသည်မှ
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည်အ
့် ရ တွင ် သြ်ခသြေြေျြ် အနည်ျားငယ်သ ရှခသ ခကြ င့်် အတအြျ
ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ဘဝမျ
ုံ ့်
ျားြုံ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားရင်ျားန္ှင ့်် ခထ င်ထတ
ဲ ွင ် ထင
ုံ ရ
် င်ျား
ြုံနလ
် ွနက် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အစဉ် သည်ျားြေလျြ်ရကြသည်
ှ
၊ ြေျစ်ြေင်လျြ်ရကြပပီ
ှ
ျား၊ ြ ျားတုံငြ
် ုံ
အစဉ်ထမ်ျားရွြ်ကြခလသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခလ ြ၏ ခလှ င်ခ ပ င်မြေ
ှု ရြ ငင်ျားပယ် ြေင်ျား
ြေရကြသည်၊ ြေြ်ြေဲမမ
ှု န
ှ သ
် မျှြုံ ၎င်ျားတုံ ခတွ
ျို့ ကြြုကြပပီျား အဆျားုံ တင
ုံ ် ၎င်ျားတုံ န့် ြေကြခသ ်လည်ျား၊
့်
သမ်ျားပြ
ုံ မ
် ြေကြရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမ်ျားပြ
ုံ ြေ
် ရ ြေင်ျားအြုံ သြ်
ခသြေြေျြ်ြုံ မခပျားန္င
ုံ က် ြခပ။
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မျ ျားစွ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေရပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အတွငျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ၎င်ျားတုံ လ
့် ုံျားဝ
မသကြခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျားခဟ င်ျား၊ အယူအဆခဟ င်ျားမျ ျား၊ ဘ သ ခရျား ြျငက့်် ြမှုမျ ျား၊ လူလုံပ်
အသပည န္ှင ့်် လူသ ျား စတ်ြျားူ မျ ျားထမ
ဲ ှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခပ။
၎င်ျားတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် အသစ်ခသ အသပည ၏ အရပ်အခယ င် အနည်ျားငယ်မျှ မရှခြေျ။
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသပည သည် စျားုံ စဉ်ျားမျှ မမှနြ
် န် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မတြျခပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ န ျားလည်မလ
ှု ွဲကြခပပပီ။ ဤအရ ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အခစြေသခလ ။ အတတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သင်၏ အသပည
မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ပါခစ၊ ယင်ျားသည် ယခနတွ
် ရ
့် င ် အလ ျားတူ ြစ်ပမဲ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် မည်သည့်အ
လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သင်၏ အသပည ြုံ သင်၏
ြုံငပ
် င
ုံ ် အယူအဆမျ ျားအခပေါ် ဆြ်လြ်အခ ြေြေပါြ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည် သစ်လွင၊် စစ်မှနခ
် သ အသပည ြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင် သရှရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်၏ အသပည သည် ခရှျားရုံ ျားစွဲ၊ အယူသျားီ ခသ အခတွျား၏
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပမှုြုံ ြေရဆဲ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား၏ စတ်ြျားူ န္ှင ့်် အယူအဆမျ ျားမှ ခပါြ်ြွ ျားဆဲ ြစ်ပါြ၊
သင်သည် သမ်ျားပြ
ုံ ်မြေရခသျားခပ။ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင ့်် သန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ဤအသပည သည် သင်တြ
ငှ
ုံ ့် ုံ

သ ၍သစ်လွင၊် မှနြ
် န်တြျခသ အသပည ဆီသုံ ဦျားခဆ
င်လမ်ျား ပန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့်
ငှ
့်
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ယခန သင်
အ
့်
့် ျား ငါခ ပ ရခပသည်။ အသစ်ခသ အသပည ြုံ
သင် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် လည်ျား၊ ငါသည် သငအ
ငှ
့်် ထဲရှ အယူအဆခဟ င်ျားမျ ျားန္ှင ့်် သရှ ြေင်ျား
နည်ျားလမ်ျားခဟ င်ျားမျ ျားြုံ အ မစ် ြတ်ြရန်
ုံ ့် ၊ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ရခပသည်။ ငါ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်အမှနတ
် ြယ် စ ျားခသ ြ်ပါြ၊ သင်၏ အသပည သည် အခတ ်
ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ှ ုံျား ြင ့်် သင်
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ြေ ြေင်ျားစတ်န္လ
စ ျားခသ ြ်သခရွ ျို့၊ သင်၏ရှု ခထ င်အ
့် မင် ခ ပ င်ျား ပန် ြစ်သွ ျားလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အထပ်ထပ်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားမျ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ သ
် ခရွ ျို့၊ သင်၏စတ်ခနစတ်ထ ျား အခဟ င်ျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား
ခ ပ င်ျားလဲသွ ျားမည် ြစ်သည်။ သင်၏ စတ်ခနစတ်ထ ျားအခဟ င်ျားသည် အသစ်ခသ
စတ်ခနစတ်ထ ျား ြင ့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား အစ ျားထျားုံ ြေရသခရွ ျို့၊ သင်၏
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည်လည်ျား ခလျ ်ညစ
ီ ွ ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင်၊့်
သင်၏အခစြေ ြေင်ျားသည် ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ြုံ တုံျား၍ ရရှလ မည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ တုံျား၍
ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ၊ လူဘဝန္ှ
င ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်၏အသပည န္ှင၊့််
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် သင်၏အယူအဆမျ ျားစွ တြ
ုံ ့် ုံ သင်ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
သင်၏သဘ ဝြျ ြေင်ျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား ခပျ ြ်ြွယ်သွ ျားမည် ြစ်သည်။ ဤအရ န္ှင ့််
ဤအရ သည်သ လူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် သမ်ျားပြ
ုံ ်သည့်အ
် ြေါ၊ ရရှသည့်် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှု ြစ်သည်၊
ယင်ျားသည် လူတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ြစ်ပွ ျားသည့်် ခ ပ င်ျားလဲမှု ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၃)” မှ

ခယခဟ ဝါ၏အမှုမှ ြမဘ ြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ယင်ျားမှ အစအဦျား ြစ်သည်၊ အမှု၏
ယြေုံအဆင်မ
ုံ ျား် မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ဣသခရလ၏
့် ှ မူ အမှု၏ အဆျားုံ ြစ်ပပီျား နင်္ျားုံ ြစ်သည်။ အစပင
ခရွ ျားြေျယ်ြေရသည့်် သူမျ ျားကြ ျားတင
ွ ် ခဆ င်ရွြြေ
် ပဲ့် ပီျား ထအ
ုံ ရ မှ ခနရ အ ျားလုံျားထြ
ဲ
အသန်ရှ့် ငျား် ဆျားုံ ခနရ ၌ ခြေတ်သစ်တစ်ြေ၏
ုံ အစ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ အမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်ြ
့် ုံ
န္င
ုံ င
် မျ ျားအ ျားလုံျားထမ
ဲ ှ မသန်ရှ့် ငျား် ဆျားုံ န္င
ုံ င
် တွင ် ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ခလ ြြုံ တရ ျားစီရင်လျြ်
ခြေတ်ကြီျားြုံ အဆျားုံ သတ်ရန် ြစ်သည်။ ပထမအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ခနရ အ ျားလုံျားထဲမှ
့် င
အခတ ြ်ပဆျားုံ ခနရ တွင ် ခဆ င်ရွြြေ
် ပဲ့် ပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင်ြ
ုံ ူ ခနရ အ ျားလုံျားထမ
ဲ ှ
့် မ
အခမှ င်မြ
ုံ ်ဆျားုံ ခနရ တွင ် ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြစ်လျြ် ဤအခမှ င်ထြ
ုံ ုံ ခမ င်ျားထတ
ုံ ်ပစ်ြ
အလင်ျားခရ င်ြုံ ယူခဆ င်ခပျားပပီျား လူအ ျားလုံျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်မည် ြစ်သည်။ ခနရ အ ျားလုံျားထမ
ဲ ှ

မသန်ရှ့် ငျား် ဆျားုံ န္ှင ့်် အမည်ျားမုံြ်ဆျားုံ ြစ်ခသ ဤခနရ မှ လူတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား၍၊ လူထတ
ုံ စ်ရပ်လုံျားြ
စစ်မှနခ
် သ ဘုံရ ျား ြစ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ရသည်
ှ
ြုံ အသအမှတ် ပြုပပီျား လူတင
ုံ ျား် သည် အကြင်ျားမဲ့်
လြ်ြေယုံကြည်လ ပပီျားခသ အြေါ စကြဝဠ တစ်ြေုံလုံျား၌ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန်
ဤအြေျြ်ြုံ အသျားုံ ပြုမည် ြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်မ
့် ှ သခြဂတသခဘ ခဆ င်သည်ဤခြေတ်၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြပ် ပီျားသည်န္င
ှ ၊့်် န္ှစ်ခပါင်ျား ၆၀ဝ၀ ကြ ြေဲသ
ဲ အ
ှု လုံပ်သည် လုံျား၀
့် ည့်် စီမြေန်ြေွ့် မ
အဆျားုံ သတ်လမ်မ
ဲ ှ အခမှ င်မြ
ုံ ်ဆျားုံ ခနရ ၌ ရှခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ ခနရ မျ ျား အ ျားလုံျားထမ
သမ်ျားပြ
ုံ ပ် ပီျားသည်န္င
ှ ့်် အ ြေ ျားခနရ တုံငျား် တင
ွ ် အလ ျားတူ ြစ်လ မည်မှ ခ ပ စရ မလုံခတ ခ
့် ပ။
သုံ ြစ်
ုံ င
် ရှ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်ြသ လျှင ် အဓပပ ယ် ပည်ဝ
့် သည့််
့် ၍ တရုံတ်န္င
သခြဂတ ြင်သ
ုံ င
် သည် အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ပခ
ုံ ြ ်ခနပပီျား
့် ရုံပ်ခြ ်မှု ပါရှသည်။ တရုံတ်န္င
တရုံတ်န္င
ုံ င
် မှ လူတသည်
ုံ ့်
ဇ တပြတ၊ စ တန်န္င
ှ ့်် အခသွျားအသ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
စပ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်။ တရုံတ် ပည်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
အဆင်ျားနခ
ီ သ နင်္ါျားကြီျား၏
အမျ ျားဆျားုံ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေရခသ သူမျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ
မှု
့် ခပေါ် အ ပင်ျားထန်ဆျားုံ ခသ ဆန်ြျင်
့်
ပြုသူမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ သူတ၏
ုံ ့် လူသဘ
ဝမှ အနမ့််ြျဆျားုံ န္ှင ့်် မသန်စင်
ုံ ့်
့် ဆျားုံ ြစ်ခသ ခကြ င့်် သူတသည်
့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ အ
် ျားလုံျား၏ နမူန ပစ
ုံ ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခ
ုံ ့် ပ လုံြ်၍
အ ြေ ျားန္င
ုံ င
် မျ ျား၌ ပဿန မျ ျား လုံျားဝမရှဟုံ မဆလ
ုံ ုံပါ၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားမှ
အ ျားလုံျားအတူတူပင် ြစ်သည်၊ ဤန္င
ုံ င
် မျ ျားမှ လူမျ ျားသည် အရည်အခသွျားခြ င်ျားသမ
ူ ျ ျား
ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ က် ြခသ ်လည်ျား သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသရှကြပါြ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
သမ
ူ ျ ျား ြစ်ကြရခပမည်။ င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျားသည်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့်
ဆန်ြျင်
ြီဆန်ြေကဲ့် ြသည်မှ အဘယ်ခကြ င်န
ုံ ့်
လည်ျား အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် သူြ
့်
့် ည်ျား။ ြ ရရှဲတသည်
့် ုံ
ဆန်ြျင်
ြေကဲ့် ြသနည်ျား။ ယုံဒြ ခယရှု ြုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် သစစ ခြ ြ်ြေသ
ဲ့် နည်ျား။ ထစ
ုံ ဉ်ြ
့်
တပည်ခ
့် တ ်အမျ ျားအ ပ ျားတသည်
ုံ ့်
ခယရှု ြုံ မသြျွမ်ျားြေဲက့် ြခပ။ ခယရှု သည် အဆျားုံ စီရင်ြေရပပီျား
ပန်လည်ထခ မ ြ်ြေသ
ဲ့် ည့်် ခန ြ်တွင ် လူမျ ျားသည် သူြ
့် ုံ မယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြခသျားသည်မှ
အဘယ်ခကြ င်န
် လ ။ တရုံတ် ပည်သတ
ူ ြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်ျား။ လူသ ျား၏ မန ြေ ြေင်ျားမှ အ ျားလုံျားအတူတူပင် မဟုံတခ
သ ဓြတစ်ြေအ
ုံ ြစ် ယူလုံြ် ြေင်ျားမျှသ ြစ်ပပီျား၊ သူတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျားသည့်် အြေျန်တွင ် သူတသည်
ုံ ့်
စ ပပစ
ုံ န္ှင ့်် နမူန ြစ်လ ပပီျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအတွြ် ြုံျားြ ျားမီှ ငမ်ျားစရ ြစ်လ မည် ြစ်သည်။
သင်တသည်
ုံ ့်
ငါစီ့် မြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်၏ အ ြည်တ
့် စ်ြေုံ ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် ငါအစဉ်တစြ
ုံ ်
ခ ပ လ ြေဲသ
ြေင်ျားန္ှင ့််
့် နည်ျား။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား၊ မစင်ကြယ် ြေင်ျား၊ မခ ြ င်မ
့် တ် ြေင်ျား၊ ဆန်ြျင်
့်
ပုံနြ
် န် ြေင်ျားမျ ျားြုံ အ ပည်ဝ
့် ဆျားုံ ခပေါ်လွငခ
် အ င် ပသပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပစ
ုံ မျြုျားစထ
ုံ တ
ဲ ွင ်

ထုံတ်ခြ ်ထ ျားသည်မှ တရုံတ်န္င
ုံ င
် ၏ ပည်သမ
ူ ျ ျား အတွငျား် ၌ ြစ်သည်။ တစ်ြြ်တွင ် သူတ၏
ုံ ့်
အစွမ်ျားအစမှ နမ်ြ
ုံ ့် အသြ်တ မျ ျားန္ှင ့်် စတ်ဓ တ်မှ
့် ျခနလျြ်၊ အ ြေ ျားတစ်ြြ်တွင ် သူတ၏
ခြေတ်ခန ြ်ြျန်ရစ်ခနပပီျား သူတ၏
ုံ ့် အြျင်မ
ှု န်ျားြျင်၊ ခမွျားြွ ျားရ မသ ျားစ၊ုံ အ ျားလုံျားတမှ
ုံ ့်
့် ျ ျား၊ လူမဝ
နမ်ြ
ုံ ့် အဆင်အ
့် ျခနလျြ် ခြေတ်ခန ြ်အြျဆျားုံ ြစ်ခနသည်။ သူတ၏
့် တန်ျားသည်လည်ျား နမ်ြ
့် ျသည်။
ဤခနရ ၌ အမှုသည် သခြဂတသခဘ ခဆ င်ပပီျား၊ ဤစမ်ျားသပ် ြေင်ျားအမှုြုံ အလုံျားစုံ
ခဆ င်ရွြ်ပပီျားသည်ခ
့် န ြ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ဆြ်တွဲအလုံပ်သည် မျ ျားစွ
ပမ
ုံ ခ
ုံ ြ င်ျားမွနလ
် မည် ြစ်သည်။ အလုံပ်၏ ဤအဆင်ြ
ုံ လ
် ျှင ် ခန ြ်ဆြ်တအ
ွဲ လုံပ်မှ
့် ုံ အပပီျားသတ်န္င
ခ ပ စရ လုံအပ်မည်မဟုံတပ
် ါ။ အလုံပ်၏ ဤအဆင်ြ
ှ ့််
့် ုံ အထခ မ ြ်ခအ င် ခဆ င်ရွြ်ပပီျားသည်န္င
ကြီျားမ ျားခသ ခအ င် မင်မှုြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ရယူပပီျားလျြ် စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားရှ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအလုံပ်သည် လုံျား၀ အဆျားုံ သတ်လမ်မ
် ျား ြင့်် သင်တအကြ
ုံ ့်
ျားရှအမှုမှ
့် ည်။ အမှနအ
ခအ င် မင်သည်န္င
ှ ့်် ယင်ျားသည် စကြ ဝဠတစ်ြေလ
ုံ ုံျား၌ ခအ င် မင်သည်သ
့် ခဘ န္ှင ့်် အတူတူပင်
ြစ်လမ်မ
ုံ ့် ုံ စ ပပုံစန္ှင ့်် နမူန အ ြစ်
့် ည်။ ဤသည်မှ ငါသည် သင်တြ
ခဆ င်ရွြ်ခစ ြေင်ျားအကြ င်ျားရင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ပင် ြစ်သည်။ ဤလူမျ ျားအထဲ၌ ပုံနြ
် န်မ၊ှု
ဆန်ြျင်
မ၊ှု မစင်ကြယ် ြေင်ျား၊ မခ ြ င်မ
ုံ ့် ုံ မင်ခတွျို့ရပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
့်
့် တ် ြေင်ျား အ ျားလုံျားတြ
ပုံနြ
် န်လုံစတ်ရသမျှ
ှ
ြုံ သူတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ြုံယ်စ ျား ပြုထ ျားခလသည်။ သူတသည်
ုံ ့်
အမှနပ
် င်
မှတ်သ ျားခလ ြ်ခပသည်။ ဤအခကြ င်ျားခကြ င့်် သူတြ
ုံ ့် ုံ သ
ုံ ် ြေင်ျား၏ နမူန အ ြစ် စ ပြုထ ျားပပီျား၊
့် မ်ျားပြ
သူတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ လ
် ုံြ်သည်န္င
ှ ့်် သူတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားခသ သူမျ ျားအတွြ် အလုံအခလျ ြ် စ ပနမူန
ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၂)” မှ

လူသ ျားသည် အန င်္တ်နင်္ုံျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ့်် ခမျှ ်လင်ရ
ုံ ုံ ရှ
့် န် ခြ င်ျားခသ အရ တစ်ြေြေ
မရှတထြ်
ုံ ့်
သ ၍ မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ျှ အခရျားမထ ျားခပ။ သမ်ျားပြ
ုံ ်သည်အ
့် မှုအတွငျား် တင
ွ ် လူြုံ
လှပသည့်် ခမျှ ်လင်ြေ
ုံ ါြ၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားမတင
ုံ မ
် ီတင
ွ ၊်
့် ျြ်တစ်ရပ် ခပျားြေဲမ
့် ည်ဆပ
လုံြစ
် ျားရှ ခြွရမည့်် သင်ခ
ုံ တ
် စ်ြေြ
ုံ ုံ သူအ
့် တ ်ခသ ြေရီျားပန်ျားတင
့် ါြ၊ လူသ ျားြုံ
့် ျားခပျားြေဲပ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားသည် ယင်ျား၏ အြျြုျားတရ ျားြုံ ရရှမည် မဟုံတသ
် ည်သ မြ၊ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု၏
သြ်ခရ ြ်မသ
ှု ည်လည်ျား လမ်ျားများုံ ြေရမည် ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအမှုသည်
လူသ ျား၏ြကြမမ န္ှင ့်် အလ ျားအလ မျ ျားြုံ ယူခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျား၏ ပုံနြ
် န်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ျား ြင့်် ယင်ျား၏အြျြုျားတရ ျားြုံ

စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်ဟုံဆရ
ုံ ခပမည်။ ယင်ျားြုံ လူသ ျားန္င
ှ ့်် အခပျားအယူတစ်ရပ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင်၊့်
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားြုံ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားန္ှင ့်် ခြျျားဇူျားခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ ခပျား ြေင်ျား ြင့််
စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်မဟုံတ်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် လူသ ျားအ ျား ၎င်ျား၏ “လွတလ
် ပ်မ”ှု ြုံ လုံျားဝြယ်ရှ ျား ြေင်ျားန္ှင ့််
သူ၏အလ ျားအလ မျ ျားြုံ အ မစ် ြတ် ြေင်ျားမှ သူ၏သစစ ခစ င်သ
် ြ ် ပ ြေင်ျားအ ျား ြင့််
့် မှုြုံ ထုံတခ
ရရှခပသည်။ ဤသည်မှ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု၏ အန္ှစ်သ ရ ြစ်သည်။ တြယ့်အ
် စအဦျားတင
ွ ် လူသ ျားြုံ
န္ှစ်သြ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ ခမျှ ်လင်ြေ
ုံ ့် ုံ
့် ျြ်ခပျားြေဲပ့် ပီျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုတြ
ထခန
ုံ ့် ြ်တွင ် လုံပ်ခဆ င်ပါြ၊ လူသ ျားသည် အလ ျားအလ မျ ျားရှြေဲသ
့် ည့်် အခ ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျားအရ
ဤ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ြေမည် ြစ်ပပီျား၊ အဆျားုံ တွင ် ြန်ဆင်ျားရှငြ
် ုံ
သူ၏အြန်ဆင်ျားြေမျ ျားအ ျားလုံျားြ အကြင်ျားမဲန
ုံ ့် ျား ရရှမည်မဟုံတခ
် ပ။
့် ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျားုံ ြွယ် ြေင်ျားတအ
ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်သည့်် မသန ျားမလည်ခသ န ြေမှုသ လျှင ် ရှမည် ြစ်သည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
လူသ ျားသည် ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘဲ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ခတ င်ျားဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျား ပြုမည် ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူသ ျား၏န္ှလုံျားသ ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ သမ်ျားပြ
ုံ ်ရန်မှ ြစ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
အြျြုျားဆြ်အခန ြင်၊့် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုသည် လူသ ျားြုံ ရရှြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် ဟုံတ်ခပ၊
ထအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ သြ်
ခသြေရန် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတခ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အြန်ဆင်ျားြေမျ ျားသည်
့်
၎င်ျားတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အခပျားအယူမျ ျားသ
လုံပ်ခဆ င်မည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်မည်မဟုံတဘ
် ၊ဲ သန ျား ြေင်ျားြရုံဏ န္ှင ့််
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ သ ြစ်ခပမည်။ လူသ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ပဿန မှ သူသည်
သူ၏ြကြမမ န္ှင ့်် အလ ျားအလ မျ ျားြသ
ုံ
ခတွျားပပီျား ဤအရ မျ ျားြုံ မတ်န္ျားုံ ြုံျားြယ
ွ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။
လူသ ျားသည် သူ၏ြကြမမ န္ှင ့်် အလ ျားအလ အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လုံြ်လရှ ခြွသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူြေျစ်ခသ ခကြ င ့်် ြုံျားြယ
ွ ်ခန ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င၊့်် လူသ ျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ရ တွင၊် လူသ ျား၏ တစ်ြုံယ်ခြ င်ျားဆန် ြေင်ျား၊ ခလ ဘန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သူ၏ြုံျားြွယမ
် အ
ှု ျား အတ ျားဆျားီ ဆျားုံ ခသ အရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ရမည် ြစ်ပပီျား၊
ထသ
ုံ ုံ ြင်
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင၊့်် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား
့် ့် ြယ်ရှ ျားရမည် ြစ်သည်။ ထသ
အြျြုျားတရ ျားမျ ျားြုံ ရရှခပလမ်မ
ုံ ် ြေင်ျား၏
့် ည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် လူသ ျားြုံသမ်ျားပြ
ပထမအဆင်မ
ဲ့် သ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အဆျားုံ ရွ ျားဆျားုံ ခသ
့် ျ ျားတွင ် လူသ ျား၏ အထန်ျားအြွပ်မခ
အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ သနစ
် ့် င်ပစ်ြုံ လ
့် ုံအပ်ပပီျား၊ ဤအရ မှတစ်ဆင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် လူသ ျား၏
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ထုံတ်ခြ ် ပြန္ှ
ုံ ့် င ့်် လူဘဝန္ှ
ငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ သူ၏ အသ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
့်
သူ၏အ မင်န္င
ှ ့်် သူ၏ ြစ်တည်မှု အဓပပ ယ်တြ
ုံ ့် ုံ ခ ပ င်ျားလဲရန် လုံအပ်ခပသည်။ ဤနည်ျား ြင်၊့်

ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် လူသ ျား၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် သန်စင်
ုံ ုံသည်မှ ၊ လူသ ျား၏
့် သွ ျား၏၊ ဆလ
စတ်န္လ
ှ ုံျားသည် သမ်ျားပုံြ် ြေရခပသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် အြန်ဆင်ျားြေမျ ျား အ ျားလုံျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
သခဘ ထ ျားတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအတွြ်သ သမ်ျားပြ
ုံ ်သည် မဟုံတဘ
် ၊ဲ အတအြျ
ဆရ
ုံ ပါြ သူ၏ ဘုံနျား် အသခရအတွြ် လူသ ျားြုံ ရရှြုံန္ှ့် င ့်် လူသ ျား၏ အစ၊ မူလ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်ြုံ
ပန်ရရန်အလငှ
ုံ ့် သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား ြစ်၏။ သူသည် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအတွြ်သ သမ်ျားပြ
ုံ ်မည်ဆပ
ုံ ါြ၊
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား အမှု၏ အခရျားပါမှုမှ ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားခပလမ်မ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားြုံ
့် ည်။ ဆလ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျားခန ြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားန္ှင ့်် မပတ်သြ်ခတ သ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ခသ ြေင်ျား၊
့် ြဲသ
ရှင ် ြေင်ျားြုံ အခရျားမစြ
ုံ ်ပါြ၊ ဤသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား ြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားသည်လည်ျား သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျား အတွြ် ြစ်လမ်မ
့် ည်
မဟုံတဟ
် ုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျားခန ြ် သူြ
့် ြွယရ
် ပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ ့်
့် ုံရယူ ြေင်ျားန္ှင ့်် အဩ
လူသ ျား၏ ခန ြ်ဆျားုံ ခရ ြ်ရှ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
သ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏ အြေျြ်အြေျ တွင ်
ရှြ ၊ ဤအရ ြသ လူသ ျား၏ြယ်တင် ြေင်ျား ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်အ ျား ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ ျှင၊် လှပသည့်် ပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ လူ
့် လ
့် သ ျားခရ ြ်ရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
သူ၏ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားသည်သ အြန်ဆင်ျားြေအ ျားလုံျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် င်သ
့် ည့်် အလ ျားအလ မျ ျား ြစ်ပပီျား
ြန်ဆင်ျားရှငအ
် ခန ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူ၏သ မန်ဘဝြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်လ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူြ
့် ုံ
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ ခြေေါ်
့် ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား” မှ

လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ရမည့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အဆင်သ
ှ တ
့်် ြ
ုံ ပ
် ဲတ
ွ င
ွ ်
့် ည် စ တန်န္င
ခန ြ်ဆျားုံ အဆင့်် ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားသည် စ တန်၏ အုံပ်စျားုံ မမ
ှု ှ လူသ ျား၏ ပည့်စ
် ခ
ုံ သ ြယ်တင် ြေင်ျား
အမှုလည်ျား ြစ်၏။ လူသ ျားြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား၏ အတွငျား် အဓပပ ယ်မှ စ တန်၏ ပယုံင်္် ြစ်သည့််
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေထ ျားရသည့်် လူသ ျားြုံ ၎င်ျား၏ သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရ ြေင်ျားခန ြ်တွင ်
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ထ
် ပန်ပုံ ြေင်
ုံ န
ွ လ
် ့် တ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ထ လုံျားဝ
့် ျား ြစ်၏၊ ဤမှတစ်ဆင ့်် သူသည် စ တန်ြစ
ပန်သွ ျားလမ်မ
ုံ ့်
င့််
့် ည် ြစ်၏။ ဤနည်ျား ြင်၊့် လူသ ျားသည် လုံျားဝြယ်တင်ြေရပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထခကြ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုသည် စ တန်န္င
ှ ့်် တုံြပ
် ဲဝ
ွ င်ရ တွင ် ခန ြ်ဆျားုံ အမှု ြစ်ပပီျား၊ စ တန်၏ရှု ျားနမ်မ
ှု တွြ်
့် အ
ဘုံရ ျားသြေင်၏စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု ခန ြ်ဆျားုံ အဆင့်် ြစ်၏။ ဤအမှုမရှပါြ၊ လူသ ျား၏ ပည်ဝ
့် ခသ
ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ၊ စ တန်၏ လုံျားဝရှု ျားနမ့်် ြေင်ျားသည်လည်ျား
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ထ
် သ
ဲ ုံ ့်

မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ဝင်ခရ ြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စ တန်၏ လမ်ျားများုံ မမ
ှု ှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု၏ အြေျြ်အြေျ သည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအလငှ
ုံ ့် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ စ တန်န္င
ှ ့်် တုံြပ
် ဲွ အဆျားုံ မသတ်မီတွင ်
လူသ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုသည် အဆျားုံ သတ်၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ အခစ ဆျားုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ထတ
ဲ င
ွ ရ
် ြေဲ
ှ ခ
ှု င
ှ ့််
့် သ ်လည်ျား၊ စ တန်၏ ြ ျားခယ င်ျားခသွျားခဆ င်မန္
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားတခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားသည် စ တန်၏ြေျြုပ်ခန္ှ င် ြေင်ျား ြေရြ
ဆျားုံ ယုံတသ
် ည်သ
့် ၏
ူ လြ်ထသ
ဲ ုံ ြျခရ
ြ်သွ ျားြေဲ၏
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျား အမှုတွင ်
့် ။ ထခကြ
့်
စ တန်သည် အန္င
ုံ ယ
် ူရမည်သ
့် တ
ူ စ်ဦျား ြစ်လ ြေဲ၏
် င
ုံ ထ
် ျားခသ ခကြ င၊့််
့် ။ စ တန်သည် လူသ ျားြုံ ပုံငဆ
ပပီျားလျှင ် လူသ ျားသည် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု ျားလုံျားြုံ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ ဘုံ
့် ရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုသည့််
အရင်ျားအန္ှျားီ ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် လူသ ျားအခန ြင ့်် ြယ်တင်ြေရြဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ၊ သူြ
ဲ ှ
့် ုံ စ တန်၏လြ်ထမ
ပန်လည်လုံယရ
ူ မည် ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ စ တန်၏ ြမ်ျားဆီျား ြေင်ျား ြေရပပီျားခန ြ် လူသ ျားြုံ
ပန်လည်ရယူရမည် ြစ်၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားခဟ င်ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား၊
လူသ ျား၏ မူလ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား အသစတ်ြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစသည့််
အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူရမည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင့်် ြမ်ျားဆျားီ ြေထ ျားရခသ
လူသ ျားသည် စ တန်၏လြ်ထမ
ဲ ှ ပန်လည်လုံယြေ
ူ ရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသ ျားသည် စ တန်၏လမ်ျားများုံ မှုန္င
ှ ့််
ခြျျားြျွနဘ
် ဝတမှ
ုံ ့် လွတ်ခ မ ြ်ပါြ၊ စ တန်သည် အရှြရ
် လမ်မ
ွ ်
့် ည်၊ လူသ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ပန်လည်ရယူ ြေင်ျား ြေရမည် ြစ်ပပီျား၊ စ တန်သည် ရှု ျားနမ်လ
့် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားသည်
စ တန်၏ အခမှ င် လမ်ျားများုံ မမ
ှု ှ လွတခ
် မ ြ်ပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် လူသ ျားသည် ဤတြ
ုံ ်ပဲွ
တစ်ရပ်လုံျား၏ လြ်ရပစစညျား် မျ ျား ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ စ တန်သည်
ဤတြ
ုံ ပ
် ဲပွ ပီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ် အ ပစ်ခပျားြေရမည်သ
့် ူ ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်၊ ယင်ျားခန ြ်တွင ်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု တစ်ရပ်လုံျား ပပီျားဆျားုံ ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူ၏သ မန်ဘဝြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်လ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူြ
့် ုံ
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ ခြေေါ်
့် ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား” မှ

အသင်လူတအခပေါ်
ုံ ့်
ပြုခသ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအမှုသည် အနြ်ရှုင်ျားဆျားုံ ခသ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်- တစ်ြြ်၌ ဤအမှု၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူတစ်စြ
ုံ ုံ စုံလင်ခစြ၊ုံ ့် ဆလ
ုံ ုံသည်မှ အဦျားသျားီ ခသ အသီျားမျ ျားဟုံ အဓပပါယ်ရသည့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရသည့်် ပထမ လူတစ်စုံအ ြစ်ခအ င် မင်ခသ သူမျ ျား ြစ်လ န္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ငှ
ုံ ့် ုံ စုံလင်ခစြုံ ့် ြစ်သည်။ အ ြေ ျားတစ်ြြ်တင
ွ ၊်

ယင်ျားသည် ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားအ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားြေွငခ
့်် ပျားြ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပည့်ဝ
် ြ အကြီျား မတ်ဆျားုံ ခသ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျားြ၊ုံ ့် လူသ ျားြုံ ြရုံဏ န္ှင ့််
ခမတတ သ မြ၊ သ ၍ အခရျားကြီျားသည်မှ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားြေွငခ
့်် ပျားြုံ ြစ်
့် သည်။ ြမဘ ခလ ြြုံ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားမှ ယြေုံအြေျန်ထ၊ သူ၏အမှု၌
ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ပပီျားသမျှအ ျားလုံျားသည် လူသ ျားအတွြ် မည်သည့်မ
် ုံနျား် တျားီ ြေင်ျားမျှ မရှဘဲ၊
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြစ်သည်။ သင်ခတွျို့ မင်ပပီျား ြစ်သည့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားပင်
သ ၍မှနြ
် န်ပပီျား သ ၍စစ်မန
ှ ခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ၊ လူဘဝ၏
မှနခ
် သ လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ လူ
ုံ ့် ုံ
့်
့် တြ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခသ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြစ်ခပသည်။ ခန ြ်ထပ်တစ်ြြ်တင
ွ ၊် ယင်ျားသည်
စ တန်၏ခရှ ျို့တွင ် သြ်ခသြေြုံ ့် ြစ်ခပသည်။ ပပီျားလျှငခ
် န ြ်တစ်ြြ်၌၊ ယင်ျားသည် အန င်္တ်
ဧဝခင်္လတရ ျားအလုံပ်ြုံ ြနခ
် ့် ဝ ြေင်ျားအတွြ် အုံတ် မစ်တစ်ြေုံ ြေျရန် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
မည်သုံ ့်
အသြ်ရင
ှ ရ
် မည်ြုံ မသကြသည့်အ
် ပင် လမ်ျား ပမှုမရှဘဲ သင်သည် အန္ှစ်မခ
ဲ့် သ
အသြ်တ မျ ျားြသ
ုံ
အသြ်ရင
ှ က် ြလမ်မ
ုံ ့် တ်
့် ည် ြစ်ပပီျား သင်၏ အသြ်တ သည် တန်ြုံျား သမဟုံ
အဓပပ ယ် ြင်ျားမဲလ
ုံ န
ှ လ
် ူတစ်ဦျား ြစ် ြေင်ျားင ှ သင် လုံျားဝ တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် မ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊ ပမ
့် ည်
မဟုံတသ
် ည်အ
့် တွြ်၊ လူတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် သ မန်လူမျ ျားအ ြစ် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊
ငှ
သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျားသမျှ အမှုအ ျားလုံျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ လူအသြ်
တ ၏ မှနခ
် သ လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ ့်
့်
ဦျားခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ြေျြ်အတွြ် ြစ်ခပသည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၏
အနြ်ရှုင်ျားဆျားုံ ခသ အခရျားပါမှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၄)” မှ

၃။ ဘုရ ားသခင်၏တရ ားစီရင်ခခင်ားနှင ်ို့ ခ စ်တင်ဆားု ံ မခခင်ား အမှု၏
အတရား မှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားအြေျန်သည် နီျားြပ်လ ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ခနရြ်
် တွြ်၊
့် သည် ခရ ြ်လ ပပီ ြစ်သည့်အ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အမှုသည် အ ျားလုံျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားရန်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုအစီအစဉ်ြုံ အပပီျားသတ်ရန် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
ူ ျားလုံျား- တြယ့်အ
် ဆျားုံ တင
ုံ ် သူြ
့်် သူအ ျားလုံျားြုံ
့် ခရ ြ်သအ
့် ုံ သစစ ခစ ငသ
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျား၏။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်
့်

ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ခြေတ် မခရ ြ်ရမီ
ှ တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် လူသ ျား၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ
ခစ ငက့်် ြည့်ခ
် လ့်လ ရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏ဘဝြုံ စစ
ုံ မ်ျားရန် မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျား၏မန ြေမှုြုံ
တရ ျားစီရင်ရန် ြစ်၏၊ အခကြ င်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ ပလလင်ခရှ ျို့သုံ လ
့် သူတုံငျား် ြုံ
သနစ
် ့် င်ခပျားမည် ြစ်ခသ ခကြ င်တ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်
့် ည်ျား။ ဤခနအထ
့်
လုံြခ
် လျှ ြ်ြေသ
ဲ့် ူ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပလလင်ခရှ ျို့သုံ လ
ုံ ုံ ြစ်
့် ကြသူမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ထသ
့် သ ြင်၊့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ယင်ျား၏ခန ြ်ဆျားုံ အဆငတ
့်် င
ွ ် လြ်ြေခသ လူ တစ်ဦျားစီတင
ုံ ျား် သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သနစ
် ့် င်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေရသည်သ
့် မ
ူ ျ ျား ြစ်ကြသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ယင်ျား၏ခန ြ်ဆျားုံ အဆငတ
့်် င
ွ ် လြ်ြေသူ အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ ြေရသည်သ
့် မ
ူ ျ ျား ြစ်ကြ၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရစ်ခတ ်သည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြုံ သမမ တရ ျား ြင ့်် ခဆ င်ရွြ၏
် ” မှ

ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ြေရစ်ခတ ်သည် လူသ ျားြုံ သွနသ
် င်ရန်၊ လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် လူသ ျား၏ အ ပြုအမူမျ ျားန္ှင ့်် စြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ စတ် ြ ခလ့်လ ရန် အမျြုျားမျြုျားခသ
သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု၏။ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူသ ျား၏တ ဝန်၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သန
ုံ ့် ြေသငပ
့်် ၊ုံ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သသစစ
ုံ ့်
ရှသငပ
့်် ၊ုံ လူသ ျားသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝြုံ မည်သုံ အသြ်
ရှငခ
် နထင
ုံ သ
် င်ပ
ုံ ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
့် အ
့်
စတ်သခဘ ထ ျား စသည်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
အမျြုျားမျြုျားခသ သမမ တရ ျားမျ ျား ပါဝင်သည်။
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား အ ျားလုံျားသည် လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ
စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဦျားတည်ထ ျား ခပသည်။ အထူျားသ ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျားြ မည်သုံ ့်
ပစ်ပယ်သည်ြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ လူသ ျားသည် စ တန်၏ ပယုံင်္်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြဆ
ုံ နြ
် ့် ျင်သည့်ရ
် န်သအ
ူ င်အ ျား တစ်ြေုံ မည်သုံ ြစ်
ှ ့်် စပ်လျဉ်ျား၍
့် သည်န္င
ခ ပ ဆထ
ုံ ျားခပသည်။ သူ၏တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရ တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျား၏သဘ ဝြုံ စြ ျားလုံျားအနည်ျားငယ်မျှ ြင ့်် ရှငျား် လင်ျားရုံ မျှ ရှငျား် လင်ျားခစသည် မဟုံတ်။ သူသည်
ခရရှညန္
် င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ခြ ်ထတ
ုံ ်သည်၊ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ပပီျား၊ ပြု ပင်ခလသည်။ ဤခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျား၊
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပြု ပင်ခပျား ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ သ မန်စြ ျားလုံျားမျ ျား ြင ့််
အစ ျားထျားုံ ၍မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ လူသ ျားတင
ွ ် လုံျားဝြင်ျားမဲခ
ုံ ခ
် ပသည်။
့် နခသ သမမ တရ ျား ြင ့်် အစ ျားထျားုံ န္င
ဤသခသ
ုံ ့်
နည်ျားလမ်ျားမျ ျားြသ
ုံ
တရ ျားစီရင်မဟ
ှု ုံ ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဤတရ ျားစီရင်မမ
ှု ျြုျားမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ျားသည် ထန်ျားြေျြုပ်ြေရန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထ ြျြုျားန္ွန ြေ ြေင်ျားအ ြစ်သုံ လ
့် ုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား

သမ်ျားသင
ွ ျား် စည်ျားရုံ ျားြေရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ အသပည ြုံ
ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြ ြစ်ခပေါ်ခစသည့်အ
် ရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏မျြ်န္ ှ အစစ်အမှနန္
် င
ှ ့််
သူြုံယ်တင
ုံ ၏
် ပုံနြ
် န်မှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ လူသ ျားြ သန ျားလည် ြေင်ျား ြစ်သည်။
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏ ရည်ရွယြေ
် ျြ်န္င
ှ ့်် လူသ ျား
န ျားမလည်န္င
ုံ ခ
် သ နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပတ်သြ်သည့်် မျ ျား ပ ျားလှခသ သန ျားလည်မြ
ှု ုံ လူသ ျားအ ျား
ရရှြေွငခ
့်် ပျားသည်။ ယင်ျားသည် လူသ ျားြုံ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် သူ၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှု အရင်ျားအ မစ်မျ ျားြုံ သတ ပြုြ သရှြေွငခ
့်် ပျားသည့်အ
် ပင် လူသ ျား၏
အြျည်ျားတန်မှုြုံ သရြေွင ့်် ခပျားခလသည်။ ဤအြျြုျားသြ်ခရ ြ်မအ
ှု ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား
အမှုြ ြစ်ခပေါ်ခစ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ ဤအမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဘုံရ ျားသြေင်၌
ယုံကြည် ြေင်ျားရှသူမျ ျား အ ျားလုံျားထသုံ ဘုံ
ုံ ့် ုံ
့် ရ ျားသြေင်၏သမမ တရ ျား၊ လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် အသြ်တြ
အမှနတ
် ြယ် ြွင ့်် ပခပျားသည့်် အမှု ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်ခသ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှု ြစ်၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရစ်ခတ ်သည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြုံ သမမ တရ ျား ြင ့်် ခဆ င်ရွြ၏
် ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှု၏ ပဓ နြျခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သနရ
် ့် ှငျား် ခစရန်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ အတွြ်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပင်ဆင်ရန် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခစ ြေင်ျား မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထမ
ဲ ှ
တစ်ဦျားမျှသည် မတူညခ
ီ သ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပငမ်သြ် ြေင်ျား
ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
ုံ က် ြမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဤအမှုသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
့် ခရ ြ်န္င
ဝင်ခရ ြ်ရန် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
သနစ
် ့် င်ခစ ြေင်ျားအမှုသည်သ လူသ ျားမျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားမှ သနစ
် ့် င်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား
သူ၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုသည်သ လျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်ထမ
ဲ ှ မန ြေခသ
ထလ
ုံ ူစမ
ုံ ျ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်လမ်မ
ုံ ုံ ြင
ုံ သ
် တ
ူ ြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်မြေရန္င
ုံ သ
် တ
ူ မှ
ုံ ့်
့် ည်၊ ထသ
့် ့်် ြယ်တင်ြေရန္င
ြေွဲ ြေ ျားပပီျား ြျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ျားြုံ မြျန်ရမည့်
ှ
သ
် မ
ူ ျ ျားမှ ြေွဲ ြေ ျားထ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤအမှု
အဆျားုံ သတ်ခသ အြေါတွင၊် ြျန်ရြေွ
ှ င ့်် ခပျားထ ျားခသ လူမျ ျား အ ျားလုံျား သနစ
် ့် င်ခစ ြေင်ျား
ြေရလမ်မ
ုံ ၎င်ျားတုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သ ၍ န္ှစ်သြ်ြွယ် ြစ်ခသ ဒုံတယ လူဘဝြ
့်
ခမွျို့ခလျ ်မည့်် သ ၍ မငမ
့်် ျားခသ လူသဘ
ဝ၏ အခ ြေအခနထဲသုံ ဝင်
့် ည်။
့်
့် ခရ ြ်ကြလမ်မ
တစ်နည်ျားအ ျား ြင ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသ ျား အန ျားယူရ ခနြ
့် ုံ စတင်ကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊

ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူ ယှဉ်တွခ
ဲ နထင
ုံ က် ြလမ်မ
ှ င ့်် မရကြသူတုံ ့် ပစ်တင်ဆျားုံ မြေရြ
့် ည်။ ြျန်ရြေွ
တရ ျားစီရင်ြေကြရ ပပီျားခန ြ်တင
ွ ၊် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စရုံ ြ်အမှနသ
် ည် လုံျားဝ ခြ ်ထတ
ုံ ြေ
် ရလမ်မ
့် ည်၊
ယင်ျားခန ြ်တင
ွ ် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် စ တန်ြသ
ဲ့် ုံ ြျြ်
ဆျားီ ြေင်ျားြြေ
ုံ ကြရမည် ြစ်ပပီျား
့်
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် ရှငသ
် န်ြေင
ွ ရ
့်် ခတ
ှ
မ
ွ ်တင
ွ ်
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ အန င်္တ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဤလူစ ျားမျြုျားထမ
ဲ ှ မည်သမ
ူ ျှ ပါဝင်ခတ မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် အဆျားုံ စန
ွ ်
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ထသ
ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပည်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
့်် တ ်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ခရ ြ်ရန် မသငခ
အ ပစ်ခပျား ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပစ်မှတ်မျ ျား ြစ်ကြပပီျား ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ြ ၊ မခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ လူမျ ျား
ြစ်ကြသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် ုံ မျှ
ူ ခနရြ်
့် ၌
့် ခဝြေစ ျားကြမည့်် အန ျားယရ
အတူပါဝင်ရန်လည်ျား မသငခ
့်် တ ်ကြခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ အတူ
တြွ
့်
ဝင်ခရ ြ်ကြလမ်မ
့် ည်” မှ

ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ ခန ြ်ဆျားုံ အမှုတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူအ ျားလုံျားြုံ လူသရှငက် ြ ျား တရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် သူြ
် ုံ ျားသ ျားသည့််
့် ုံ စစ်မှနရ
စတ်န္လ
ှ ုံျား ြင့်် ြေျစ်ခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခစရန်အလငှ
ုံ ့် မခ ြ ငမ
့်် တ်သည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သူ
ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံ
ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
စတ်သခဘ ထ ျားသည်သ လျှင ် ခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ခစန္င
ုံ သ
် ည်။
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လသည် ခရ ြ်ရန္ှ
ှ ငပ့်် ပီ ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားထြ
ဲ အရ အ ျားလုံျားသည်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရလမ်မ
ုံ ့် သဘ ဝအခပေါ် အခ ြေြေ၍
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
မတူြွဲ ပ ျားခသ အမျြုျားအစ ျားမျ ျားအ ြစ် ြေွဲ ြေ ျားြေရလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အဆျားုံ သတ်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပန်ျားတုံငြ
် ုံ ထုံတ်ခြ ် ပသည့်် အြေျန် အြေြ
ုံ အ
် တန ် ့်
ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ မကြြုကြရပါြ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
မန ြေမှုန္င
ှ ့်် မခ ြ င်မ
ုံ ် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားရှလမ်မ
် ပ။ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် တ်မှုြုံ ခြ ်ထတ
့် ည် မဟုံတခ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင်သ
ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျား၏ အဆျားုံ သတ်သည် ထုံတ်ခြ ် ပ ြေရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
့်
လူသည် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြေရခသ အြေါမှသ သူ၏စရုံ ြ်အမှနြ
် ုံ ပသသည်။
မခြ င်ျားမှု ပြုသူမျ ျားြုံ မခြ င်ျားခသ သူမျ ျားန္ှငအ
့်် တူ၊ ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားြုံ
ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားန္ှငအ
့်် တူ ထ ျားရှလမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် အ ျားလုံျားသည် ၎င်ျားတ၏
အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရကြလမ်မ
့် ည်။ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင်၊့်

မခြ င်ျားခသ သူမျ ျားသည် အ ပစ်ဒဏ်ခပျားြေရပပီျား ခြ င်ျားခသ သူမျ ျားသည် ဆုံလ ဘ်မျ ျားရရှြ
လူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားြုံ ြေကြရြုံအလ
ုံ ့် ၊ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျား၏
ငှ
့်
အဆျားုံ သတ်သည် ထုံတခ
် ြ ် ပြေရလမ်မ
့် ည်။ ဤအမှုအ ျားလုံျားြုံ ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် ရရှရခပမည်။ လူသ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားသည် အ မင်ဆ
့် ျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရပပီ
ှ ျား ြစ်ြ သူ၏ မန ြေ ြေင်ျားသည် အလွနအ
် ့် လွန ် ပင်ျားထန်လ ခသ ခကြ င၊့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတုံ အဓ
ြအ ျား ြင့်် ခပါင်ျားစပ်ထ ျားပပီျား၊
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ထုံတ်ခြ ် ပြေရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားသည်သ လူြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ပ် ပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ စန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
ဤစတ်သခဘ ထ ျားသည်သ မခြ င်ျားမြ
ှု ုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
့် ့်
မခ ြ င်မ
ုံ သ
် ည်။
့် တ်ခသ သူအ ျားလုံျားြုံ ပင်ျားထန်စွ အ ပစ်ခပျားန္င
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

ယခန ဘုံ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင်သည်၊ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မပပီျား ရှု တ်ြေျသည်၊
့် ရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
သခသ
ုံ ့်
် သင်တ၏
ုံ ့် ရှု တ်ြေျြေရ ြေင်ျား ဦျားတည်ြေျြ်မှ သင်အ
ုံ ်ြုံယ် သရှြုံ ့် ြစ်သည်ြုံ
့် တွြ် မမြယ
သင်သရမည်။ သင်သည် မမြယ
ုံ ်ြုံယ် သရှြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား
ငှ
ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ထအ
ငှ
ုံ ့် ပင် သင်သည် သင်၏ တန်ြုံျားြုံ သရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
လုံပ်ရပ်အ ျားလုံျားသည် ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူအမှု
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့််
့် ၏ သတ်မှတြေ
အညီ ြစ်သည်၊ သူသည် လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် သူ၏ အစီအစဉ်န္ှငအ
့်် ညီ အမှု ပြုသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သူသည် လူြုံ ြေျစ်သည့်၊် ြယ်တင်သည့်၊် တရ ျားစီရင်ပပီျား ပစ်တင်ဆျားုံ မသည့်် ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ြုံ မင်ခစြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူသည် ရှု တ်ြေျသည်၊ ြျန်ဆသ
ငှ
ုံ ည်၊ တရ ျားစီရင်ပပီျား
ပစ်တင်ဆျားုံ မခလသည်။ အြယ်၍ သင်သည် နမ့််ြျခသ အဆင်အ
့် တန်ျား ရှခကြ င်ျား၊ သင်သည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ မန ြေတတ် ခကြ င်ျားြုံသ လျှင ် သင် သခသ ်လည်ျား၊ ယခန သင်
အ
ွ ်
့်
့် ထဲတင
သူ ပြုသည့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ခပေါ်လွငထ
် င်ရှ ျားခစရန် ဆန္ဒရသည်
ှ
ြုံ သင် မသပါြ၊ သင်သည်
ခရှ ျို့ဆြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှြရန်
ုံ ့် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် အခတွျို့အကြြု ရရှြနည်
ုံ ့် ျားလမ်ျားလည်ျား ရှမည်မဟုံတ်ခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သတ် ြတ်ရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြျြ်ဆျားီ ရန် ကြလ ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ တရ ျားစီရင်ရန်၊
ြျန်ဆရ
ုံ န်၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မရန်န္င
ှ ့်် ြယ်တင်ရန် ကြလ ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်
စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ် အဆျားုံ မသတ်မီ- လူ အတန်ျားအစ ျား အသီျားသျားီ ၏ အဆျားုံ သတ်ြုံ သူ

ထုံတ်ခြ ်မ ပမီတင
ွ -် ြမဘ ခပေါ် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ သူြ
ုံ ျစ်ခသ သူမျ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစရန်- လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ထသ
ုံ ုံ ြစ်
့် ြေ
့် ခစရန်သြ်သြ် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ် ြျြုျားန္ွန ြေ ြေင်ျားအ ြစ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားရန် ြစ်သည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူတြ
ုံ ့် ုံ မည်သုံ ြယ်
တင်သည် ြစ်ခစ၊ ယင်ျားြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အုံခဟ င်ျားခသ
့်
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် သခဘ သဘ ဝမှ လွတခ
် မ ြ်ခစ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား အသြ်ြုံ ရှ ခြွခစ ြေင်ျား ြင့်် သူြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်သည်။
အြယ်၍ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထသ
ုံ ုံ မလုံ
ပ်ခဆ င်ကြပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ
့်
လြ်ြေန္င
ုံ က် ြလမ်မ
် ပ။ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်ခတ ်တုံင၏
် အမှု ြစ်ပပီျား၊
့် ည် မဟုံတခ
အသြ်ြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရန်အလငှ
ုံ ့် လူသ ျားြ ခဆ င်ရွြ်ရမည့််
အရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ လူ၏အ မင်တွင၊် ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြစ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျန်ဆုံ ြေင်ျားတုံ ့်
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ၊ သန ျားြရုံဏ ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် စတ်သြ်သ မှုခပျားသည့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ပင် ဘုံရ ျားသြေင် အပ်န္င
ှ ျား် သည့်် အြန်အသတ်
မဲ့် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား
့်
ပါဝင်ရမည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူြုံ ြယ်တင်သည့်အ
် ြေါတွင ် ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် မမတ၏
ုံ ့်
စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ခပျားန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ၎င်ျားတြ
ငှ
ုံ ့် ုံ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားန္ှင ့််
ခြျျားဇူျားခတ ်တုံ ြင
ုံ ့် ြေင်ျားအ ျား ြင့်် ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည်ဟုံ လူတြ
ုံ ့် ယုံကြည်ကြသည်။ ယင်ျားမှ
့် ့်် တထ
လူအ ျား သူ၏တထ
ုံ ့် ြေင်ျားသည် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား သူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆရ
ုံ ခပမည်။
ဤြယ်တင် ြေင်ျားမျြုျားြုံ အခပျားအယူ ပြုလုံပ် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အဆတစ်ရ ခပျားသန ျားခသ အြေါမှသ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န မခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ ြျ
ြ် ခြ င်ျားစွ ကြြုျားပမ်ျား လုံပ်ခဆ င်ြ သူထ
့် ည် ြစ်ပပီျား သူအတွ
့် ြုျားန္ွန ြေလ လမ်မ
့်
့်
ဘုံနျား် အသခရ ခဆ င်ကြဉ်ျားမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်
ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ မဟုံတ်ခပ။ ဘုံရ ျားသည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြယ်တင်ြုံအလ
ုံငှ့် ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ အမှု
ပြုရန်ကြလ ပပီ ြစ်သည်။ ဤအရ တွင ် မုံသ ျားမပါခပ။
့်
့်
မုံသ ျား ပါရှြေဲပ
် ုံင ် ခသြေျ ခပါြ် ကြလ မည် မဟုံတခ
် ပ။
့် ါြ၊ သူသည် သူ၏အမှုြုံ ပြုရန် ြုံယတ
အတတ်တင
ွ ် သူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျားနည်ျားလမ်ျားတွင ် အဆျားုံ စန
ွ ခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် သန ျားြရုံဏ ြုံ
ပသ ြေင်ျား ပါဝင်ြေသ
ဲ့် ည်မှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် အလဲအလှယအ
် ခန ြင ့်် သူ၏
အရ အ ျားလုံျားြုံ စ တန်အ ျား ခပျားအပ်ြေသ
ဲ့် ည်အထ ြစ်သည်။ လြ်ရသည်
ှ
အတတ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ုံ ့်
မတူခပ။ ယခန သင်
တအခပေါ်
ုံ ့်
အပ်န္င
ှ ျား် ခသ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် အသီျားသျားီ ြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ်
့်

ြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျား အခတ အတွငျား် ြစ်သည့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အြေျန်ြ လတွင ်
ြစ်ခပေါ်ခပသည်။ သင်တ၏
ုံ ့် ြယ်တင် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမှ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
သန ျား ြေင်ျားြရုံဏ မဟုံတ်ဘ၊ဲ လူသ ျားအခန ြင့်် ပ၍
ုံ ခစခ
ုံ ခ
် စရန်အလငှ
ုံ ့်
့် စစ
့် ပ်စပ် ြယ်တင်ြေရန္င
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်တရရှ
ုံ ့် သမျှအ ျားလုံျားသည်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် မညြှ မတ ရုံ ြန္
် ြ
ှ ် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤအရ ြုံ
သကြခလ -့် ဤသန ျားအကြင်န မဲခ
ှ ် ြေင်ျားတင
ွ ် အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျား စျားုံ စဉ်ျားမျှ မပါခပ။ ငါ၏
့် သ ရုံ ြ်န္ြ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား မည်မျှ ကြမ်ျားတမ်ျားသည် ြစ်ခစ၊ သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
ြျခရ ြ်သည်အ
့် ရ မှ
သင်တအြ
ုံ ့် ုံ လ
ုံ ပေါ်သည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အနည်ျားငယ်သ ြစ်ပပီျား၊ ငါ မည်မျှ
့် ခ
့် ုံျားဝ အကြင်န မဲပ
ခဒါသထွြ်မည် ြစ်ခစ၊ သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
သုံ ြျခရ
ြ်သည်မှ သွနသ
် င် ြေင်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား
့်
ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်၊ ပပီျားလျှင ် ငါသည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ ထြေြ
ုံ ်နစ်န ခစရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခသ ြေင်ျားသုံ ့်
ခရ ြ်ခစရန် မရည်ရွယ်ခပ။ ဤသည်မှ အမှနတ
် ရ ျားြေျည်ျားသ မဟုံတခ
် လ ။ ယြေုံခြေတ်တွင ်
ခ ြ င်မ
့် တ်သည့်် တရ ျားစီရင်မှု ြစ်ခစ၊ အကြင်န ြင်ျားမဲသ
့် ည့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား ြစ်ခစ အရ အ ျားလုံျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ြစ်သည်ြုံ သမှတ်ခလ ။့် ယခန ့်
အသီျားသျားီ ြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် အုံပ်စြေ
ုံ ွဲ ြေ ျားသည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူအမျြုျားအစ ျားမျ ျားြုံ
ြေျ ပသည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ရည်ရွယ်ြေျြ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ်ကြသူမျ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ခ ြ င်မ
့် တ်သည့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ လူသ ျားအ ျား သန်စင်
့် ရန် ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား ြစ်သည်၊ အကြင်န ြင်ျားမဲသ
့် ည့််
စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခစရန် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ကြမ်ျားတမ်ျားခသ စြ ျားမျ ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သန်စင်
့် ခစရန် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်
ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ယခနြယ်
တင် ြေင်ျား၏ နည်ျားစနစ်သည် အတတ်၏ နည်ျားစနစ်န္င
ှ ့်် မတူခပ။
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ယခနတွ
ုံ ့် သုံ ြယ်
တင် ြေင်ျားြုံ
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့် တ်သည့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် သင်တထ
့်
ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ဤသည်မှ သင်တုံ အသီ
ျားသျားီ ြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျားအတွြ်
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ွ ် ြယ်တင် ြေင်ျားအ ြစ် အသျားုံ ခတ ်ြေပပီျား- ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ရင်ဆင
ုံ ရ
် တွင ် သင်တသည်
ုံ ့်
အဘယ်ခ ပ စရ ရှသနည်ျား။ သင်တသည်
ုံ ့်
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ အစမှ အဆျားုံ တင
ုံ ် အပမဲ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားကြပပီျား ြစ်သည် မဟုံတခ
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ုံ ့်
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့် ုံ သူ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ၏ အရ ြေပ်သမ်ျား တတ်စွမ်ျားန္င
ဉ ဏ်ပည တြ
ုံ ့် ုံ သခဘ ခပါြ်ကြပပီျား ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ထပ်တလဲလဲ ရုံ ြန္
် ြ
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့််

ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ ခတွ
ျို့ ကြြုကြရပပီျား ြစ်သည်။ သခသ
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ခြျျားဇူျားခတ ်ြလ
ုံ ည်ျား ရရှကြပပီျား ြစ်သည် မဟုံတ်ခလ ။ သင်တ၏
ုံ ့် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားသည်
အ ြေ ျားမည်သမ
ူ ဆ၏
ုံ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားထြ် ပ၍
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ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားသည် ခရှ လမုံနမ
် င်ျားကြီျား စစ ျားြေဲရ
ုံ
့် သည့်် ဘုံနျား် အသခရန္ှင ့်် ကြယ်ဝမှုမျ ျားထြ် ပ၍
အလျှပယ် ြစ်သည် မဟုံတ်ခလ ။ စဉ်ျားစ ျားကြည်က့် ြခလ -့် ကြလ ရ တွင ် ငါ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်သည်
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ုံ ့်
ရှု တြေ
် ျရန်န္င
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ုံ ့်
ရြ်
့် မျ ျားသည် အလွန ်
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ဲ့် ည်ခလ ။ အခသွျားအသ ျား ရှသည့်် အ ပစ်န္င
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ုံ ့်
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ဲ့် ည်ခလ ။ အြယ်၍ ငါ၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်သည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ အ ပစ်ခပျားရုံ မျှ
ခပျားရန်သ ြစ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ငါသည် အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် လူဇ့် တြြေ
ုံ ယူပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ကြီျားမ ျားသည့််
လုံပ်ငန်ျားတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ စတင်ြေမ
ဲ့် ည်နည်ျား။ ခသမျြုျားမျှသ ြစ်ခသ သင်တအ
ုံ ့် ျား
အ ပစ်ခပျား ြေင်ျားသည် စြ ျားတစ်ြေန
ွ ျား် ြုံ မမြ်ဆုံ ြေင်ျားမျှအ ျား ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်မဟုံတ်ခလ ။
ငါသည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ တမင်သြ်သြ် ရှု တ်ြေျပပီျားခန ြ် သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြျြ်ဆျားီ ရန် လုံလမ်ဦ
့် ျားမည်ခလ ။ ငါ၏
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်တုံ မယ
ုံကြည်ကြခသျားသခလ ။ ငါသည် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
့်
သန ျားြရုံဏ မှတစ်ဆငသ
့််
လူြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတ် လူြုံ ြယ်တင်ရန်
ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျားြုံ ငါ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ငါ၏ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူြုံ
လုံျားဝ န ြေလ ခစရန် ပ၍
ုံ ခထ ြ်ြူသည် မဟုံတ်ခလ ။ ယင်ျားသည် လူြုံ သ ၍ ြယ်တင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
ရှသည် မဟုံတ်ခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်တသည်
ုံ ့်
အဆငအ
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် သ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
ခဘျားြယ်ပပီျား လူသ ျားထ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ခဆ င်ကြဉ်ျားြုံ ဘုံ
ုံ ုံ န ျားလည်သင၏
့်် ” မှ
့် ရ ျားသြေင်၏ အလြ

အမှနအ
် ျား ြင ့်် ယြေုံ လုံပ်ခဆ င်ခနခသ အမှုမှ လူတအ
ုံ ့် ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ဘျားုံ ခဘျားဘဘ
ီ င်ခဟ င်ျား ြစ်ခသ စ တန်ြုံ စွနလ
် ့် တ်ခစရန် ြစ်သည်။ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့််
တရ ျားစီရင်မှု အလုံျားစသ
ုံ ည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားတတ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် အသြ်တ ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ လူတန
ုံ ့် ျားလည်ခစရန် ရည်ရွယ်သည်။
ထပ်တလဲလဲ ြစ်ခသ ဤတရ ျားစီရင်မှုမျ ျားသည် လူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ထျားုံ ခြ ြ်သည်။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထအ
ုံ ရ မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ လြ်လတ်န္င
ုံ ြ
် ၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ြ
် ၊ုံ ့်
့် ့်် အသြ်တ ြုံ သန္င
ညစ်ညြူျားခသ ဤြမဘ ကြီျားအခကြ င်ျား သန္င
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့််
အနန္တတန်ြေျားုံ အခကြ င်ျားြုံ သန္င
ုံ ြ
် ုံန္ှ့် င ့်် စ တန်၏ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား ြေထ ျားရခသ
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ွ ်အခကြ င်ျားြလ
ုံ ည်ျား သန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ တရ ျားစီရင်မှု တစ်ြေြေ
ငှ
ုံ ျင်ျားစီသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ြကြမမ န္ှင ့်် တုံြရ
် ုံ ြ်ဆြ်န္ယ်ပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ထြေြ
ုံ ်ခစရန် ရည်ရွယ်သည်။ လူသ ျားသည်
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင်မှုမျြုျားြုံ သ ၍ လြ်ြေရရှခလခလ၊ လူသ ျား၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားအ ျား ပ၍
ုံ ထြေြ
ုံ ်ဒဏ်ရ ရခစန္င
ုံ ခ
် လ ြစ်ပပီျား သူ၏ဝည ဉ်ြုံ ပ၍
ုံ န္ျားုံ ထခစန္င
ုံ ခ
် လ ြစ်သည်။
အလွနအ
် ့် လွန ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနပပီျား နြ်နစ
ဲ ွ အလှည့်် ြ ျားြေရဆျားုံ ခသ ဤလူတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်မျ ျားြုံ
န္ျားုံ ထခပျားရန်မှ ဤတရ ျားစီရင်မမ
ှု ျြုျား၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် ပန်ျားတင
ုံ ် ြစ်သည်။ လူသ ျား၌ ဝည ဉ်မရှ၊
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူ၏ဝည ဉ်သည် ကြ မငခ
့်် သ အြေျန်ြတည်ျားြ ခသဆျားုံ ြေဲပ့် ပီျား သူသည်
ခြ င်ျားြင်ဘုံ ရှခကြ င်ျားြုံ မသ၊ ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားရခကြ
ှ
င်ျားြုံ မသခပ၊ ထုံ ပင်
့် ခသ ြေင်ျားတရ ျား၏
ခြေျ ြ်နြ်ကြီျားထတ
ဲ ွင ် သူရုံနျား် ြန်ခနမှနျား် သူ ခသြေျ ခပါြ် မသခပ။ သူသည် ဤြမဘ ကြီျားခပေါ် ရှ
ဤဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ ငရဲထတ
ဲ ွင ် အသြ်ရင
ှ ခ
် နခကြ င်ျား သူ မည်သသ
ုံ ့် န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူ၏ပုံပ်စပ်ခသ
ဤအခလ င်ျားသည် စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ခသမင်ျား၏ မရဏန္င
ုံ င
် ထဲသုံ ့်
ြျခရ ြ်ပပီျား ြစ်ခကြ င်ျား သူ မည်သမျ
ုံ ့် ျား သန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ အရ ြေပ်သမ်ျားသည်
ကြ မငခ
့်် သ အြေျန်ြတည်ျားြ ပြု ပင်၍ မရန္င
ုံ ခ
် လ ြ်ခအ င် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ
ြေြေဲရ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ပပီျားလျှင ် ြန်ဆင်ျားရှငသ
် ည် ခ မကြီျားခပေါ်သုံ ယခန
ကြလ
ြ
့် ပပီျားသည်ြုံ သူ မည်သုံ သ
့်
့် န္င
့်
သူြယ်တင်န္င
ုံ မ
် ည့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတစ်စြ
ုံ ုံ ရှ ခြွခနခကြ င်ျားြုံ သူ
မည်သသ
ုံ ့် န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူသ ျားသည် ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှခသ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင်မှု အ ျားလုံျားြုံ
ကြြုရသည့်ခ
် န ြ်တင
ွ ပ
် င်၊ သူ၏ ခလျားလထထ
ုံ င
ုံ ျား် ခသ အသစတ်သည် န္ျားုံ ကြ ျားရုံ မျှသ ရှခနဆဲ ြစ်ပပီျား
စင်စစ်တင
ွ ် တုံ ပန်
ွ ်သည် အလွန ်
့် ြေင်ျား မရှသခလ ြ် ြစ်ခနသည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြျဆင်ျားယုံယွငျား် ခနပါတြ ျား။ ဤ တရ ျားစီရင်မှုမျြုျားသည် များုံ ခြ င်ျားြင်မှ ြျလ ခသ
ရြ်စြ်ကြမ်ျားတမ်ျားသည့်် များုံ သျားီ သြွယ် ြစ်ခသ ်လည်ျား ၎င်ျားသည် လူသ ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ်
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ အြျြုျားခြျျားဇူျား ြစ်သည်။ လူတြ
ုံ ့် ုံ ဤသတရ
ုံ ့်
ျားမစီရင်ပါြ၊ ရလဒ်ရမည်
ှ
မဟုံတဘ
် ဲ လူတြ
ုံ ့် ုံ ဒုံြခဆင်ျားရဲ ခြေျ ြ်နြ်ထမ
ဲ ှ ြယ်တင်ရန် လုံျားဝ ြစ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ဤအမှုခကြ င်သ
မဟုံတလ
် ျှင ် လူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည် ခရှျားမဆွြတည်ျားြ ခသဆျားုံ ြေဲပ့် ပီျား
့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်မျ ျားသည် စ တန်၏ နင်ျားခ ြေမှုြုံ ခရှျားမဆွြတည်ျားြ ြေြေဲရ
ုံ ့်
့် ခသ ခကြ င၊့်် လူတသည်
ခသမင်ျား၏ မရဏန္င
ုံ င
် မှ လွတရ
် န် အလွနြေ
် ြ်ြေဲမည် ြစ်သည်။ ဆုံတ်ယတ
ုံ ် ြေင်ျား၏
အနြ်ဆျားုံ အတင
ုံ ျား် အတ အထ နစ် မြုပ်ပပီျား ြစ်ခသ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျားသည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ
အစွမ်ျားြန
ုံ ် ခြေေါ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သင်တြ
ုံ ့် ုံ အစွမ်ျားြုံန ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတလ
ုံ ့် ုံအပ်သည်၊ သမှ
ုံ ့် သ လျှင ်
သင်တ၏
ုံ ့် ခအျားြေခ
ဲ နခသ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ န္ျားုံ ထခစန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင်ခစ ြေင်ျားြေရပပီျားသမ
ူ ျ ျားသ လျှင် အဓပပ ယ်ရှခသ အသြ်တ ြင ့််
အသြ်ရှငန္
် င
ုံ သ
် ည်” မှ

သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် အ ပစ်တရ ျားန္ှင ့်် ြ မင်္ုံဏလ
် ွနြ
် ျြူျားခသ နယ်ခ မတစ်ြေတ
ုံ ွင ်
အသြ်ရင
ှ က် ြပပီျား၊ သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ြ မင်္ုံဏလ
် ွနြ
် ျြူျားြ အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
သူမျ ျား ြစ်ကြခလသည်။ ယခနတွ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မကြည်န္
့် င
ုံ သ
် ည်သ မြ၊
့် င၊် သင်တသည်
သ ၍အခရျားကြီျားသည်မှ ၊ သင်တသည်
ုံ ့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ရရှပပီျား ြစ်သည်၊
အမှနတ
် ြယ် နြ်နခ
ဲ သ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ ရရှ
ုံ ုံသည်မှ ၊ သင်တသည်
ုံ ့်
့် ပပီျား ြစ်သည်၊ ဆလ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြီျား မတ်ဆျားုံ ခသ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ရရှပပီျား ြစ်ခပသည်။ သူ
လုံပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျားတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
အမှနတ
် ြယ် ြေျစ်ြေင်ခပသည်။ သူသည်
မခြ င်ျားခသ ရည်ရွယ်ြေျြ် လုံျားဝ မရှခပ။ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင ့်် မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ဆန်ျားစစ်ပပီျား
ဤကြီျားမ ျားလှခသ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သင်တ၏
ငှ
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားခကြ င ့်် သင်တြ
ုံ ့် ုံ သူ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ လူသ ျားအ ျား စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားတည်ျားဟူခသ
ရည်ရွယ်ြေျြ်အတွြ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ အစမှ အဆျားုံ တင
ုံ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားြြ
ုံ ယ်တင်ြုံ အစွ
မ်ျားြန
ုံ ် လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲပ့် ပီျား ြစ်ြ ၊ သူ၏ လြ်မျ ျား ြင ့်် ြန်ဆင်ျားြေဲခ
့် သ
့်
လူသ ျားမျ ျားြုံ လုံျားဝ ြျြ်ဆျားီ ရန် ဆန္ဒမရှခပ။ ယခနတွ
ုံ ့်
အမှု ပြုရန်
့် င၊် သူသည် သင်တအလယ်
ကြလ ပပီျား ြစ်ြ ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြယ်တင် ြေင်ျားသည် သ ၍ပင် ကြီျားမ ျားသည် မဟုံတခ
် လ ။ သူသည်
သင်တြ
ုံ ့် ုံ မုံနျား် ြေဲပ
ုံ ့် ုံ သူြုံယတ
် ုံင ် လမ်ျား ပရန် ထမ
ုံ ျှအခရျားပါမှု အတင
ုံ ျား် အတ ရှခသ အမှုြုံ
့် ါြ၊ သင်တြ
လုံပ်ခဆ င်လမ်ဦ
ုံ ုံ ဆင်
ျားရဲဒြ
ုံ ခြေရမည်နည်ျား။
့် ျားမည်ခလ ။ သူသည် အဘယ်ခကြ င ့်် ထသ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ မမုံနျား် ခပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
မခြ င်ျားခသ
မည်သည့်ရ
် ည်ရွယ်ြေျြ်မျှ မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် အစစ်မန
ှ ဆ
် ျားုံ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ
ြစ်သည်ြုံ သင်တသ
ုံ ့် သငသ
့်် ည်။ လူတြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် သူ ြယ်တင်ရသည်မှ လူတုံ ့်
မန ြေခသ ခကြ ငသ
့််
ြစ်ခပသည်။ ဤအတွြသ
်
မဟုံတပ
် ါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျားသည်
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတခ
် ပ။ သင်တသည်
ုံ ့်
မည်သအသြ်
ုံ ့်
ရင
ှ ရ
် မည်ြုံ မသသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
မည်သအသြ်
ုံ ့်
ရင
ှ ရ
် မည်ြုံ သတပင် မမူမခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် သင်တသည်
ုံ ့်
ြ မင်္ုံဏ် လွနြ
် ျြူျားြ
အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည်ခ
့် သ ဤနယ်ခ မတွင ် အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား၊ သင်တြ
ုံ ့် ယ
ုံ တ
် င
ုံ သ
် ည် ြ မင်္ုံဏလ
် ွနြ
် ျြူျားြ
ညစ်ညြူျားခသ နတ်ဆျားုံ မျ ျား ြစ်ကြခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ သ ၍
အြျငပ
့်် ျြ်လ ြေွင ့်် မခပျားရြ်ခပ၊ စ တန်၏ သခဘ ရှ နင်ျားခ ြေ ြေင်ျားြုံ ြေရလျြ်၊

ဤညစ်ညြူျားခသ နယ်ခ မ၌ ယြေုံ သင်တုံ အသြ်
ရှငသ
် ည့်အ
် တုံငျား် ၊ အသြ်ရှငခ
် နကြသည်ြုံ
့်
မကြည့်ရ
် ြ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် မရဏန္င
ုံ င
် ထဲသုံ သင်
တြ
ုံ ့် ုံ ြျဆင်ျားြေွင ့်် မခပျားရြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့်
ဤလူစြ
ုံ ုံသ ရရှြေျင်ပပီျား သင်တြ
ုံ ့် ုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ြယ်တင်ြေျင်၏။ ဤသည်မှ သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား၏ အဓြ ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည်- ယင်ျားမှ
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်သ ြစ်သည်။ သငအ
့်် ခပေါ်၌ ပြုထ ျားသမျှ အ ျားလုံျားသည် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
ြယ်တင် ြေင်ျား ြစ်သည်ြုံ သင်မ မင်န္င
ုံ လ
် ျှင၊် ယင်ျားသည် လူြုံ ညြှဉ်ျားဆဲြုံ နည်
ျားစနစ်တစ်ြေ၊ုံ
့်
နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေသ
ုံ
ြစ်ပပီျား ယုံကြည်စတ်ြေျ၍မရခသ အရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်ဟုံ သင်ထင်ပါြ၊
သင်သည် န ြျင်မန္
ှု င
ှ ့်် အြေြ်အြေဲမျ ျားြုံြေရန် သင်၏ခလ ြသုံ ့် ပန်သွ ျားပါြ သ ၍ခြ င်ျားခပမည်။
အြယ်၍ သင်သည် ဤခရစီျားခကြ င်ျား၌ ရှရန်န္င
ှ ့်် ဤတရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဤအလွနက် ြီျားမ ျားခသ
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ရန်၊ ဤခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားအ ျားလုံျား၊ လူခလ
ြတွင ်
့်
မည်သည့်ခ
် နရ တွငမ
် ျှ ရှ မခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ခမွျို့ခလျ ်ရန်န္င
ှ ့််
ဤြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျားရန် လုံလ ျားလျြ်ရပါြ၊
ှ
ခြ င်ျားခြ င်ျား ခနခလ ။့် သငအ
့်် ခန ြင ့််
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သမ်ျားပြ
ငှ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ လြ်ြေရန် ဤခရစီျားခကြ င်ျား၌ ခနခလ ။့်
ယခနတွ
ှု င
ှ ့်် စစ်ခဆျားမှု အနည်ျားငယ်ြုံ
့် င၊် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားခကြ င ့်် န ြျင်မန္
ြေစ ျားခြ င်ျား ြေစ ျားရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဤန ြျင်မှုြုံ ြေစ ျား ြေင်ျားတွင ် တန်ြုံျားန္ှငအ
့်် ဓပပ ယ် ရှခလသည်။
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုန္င
ှ ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် စစ်ခဆျားြေရြ ရြ်စြ်စွ
ခြ ်ထတ
ုံ ်ြေရခသ ်လည်ျား- ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မှ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ပစ်မျ ျားအတွြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ ပစ်ခပျား ြေင်ျား၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဇ တပြတြုံ အ ပစ်ခပျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား- ဤအမှုထြ
ဲ မည်သည့်အ
် ရ မျှသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ဇ တပြတြုံ ပျြ်စီျား ြေင်ျားသုံ စီ
ရွယ်ထ ျားခပ။ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ ပင်ျားထန်ခသ
့် ရင်ြုံ မရည်
့်
ထုံတ်ခြ ် ပမှုမျ ျားအ ျားလုံျားသည် သငြ
့်် ုံ မှနခ
် သ လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ ဦျား
့် ခဆ င်ရန်
ရည်ရွယ်ြေျြ်အတွြ် ြစ်ခပသည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ဤအမှုန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ၍
် အလွနမ
် ျ ျားစွ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ ကြြုပပီျား ြစ်ြ ၊ ယင်ျားသည် သသ ထင်ရှ ျားစွ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ြေခ
ုံ ပေါ်သုံ မဆ
ြ
ုံ ခ
် ရ ြ်ခစြေဲခ
ုံ ရ အ ျားလုံျားသည် သင်ြ
ုံ န
ှ ်
့် လပပီတြ ျား။ ထအ
့် ုံ ပမ
့်
လူသဘ
ဝအ ျား အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ခ
် စြုံ ့် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားြုံ သင်၏ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ ြင ့််
့်
ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆငတ
့်် င
ုံ ျား် သည် သင်၏လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားအခပေါ် အခ ြေ ပြုပပီျား၊
သင်၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားအရ ြစ်ြ သင်၏ တြယ့်် ဝည ဉ်ရငြ
့်် ျြ်မှုအရ ြစ်ပပီျား၊
မြေန္င
ုံ ခ
် သ ဝန်ြုံ သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
၌ မထ ျားရခပ။
ှ
ဤအရ သည် ယခန သင်
အ
့် ၊ုံ ့်
့်
့် ြုံ မရှ
့် ငျား် လင်ျားသြဲသ
ငါသည် သင်အ
ှ
အ
် လ ျား သင် ြေစ ျားရြ ၊ စင်စစ် သငြ
့်် ုံ ငါ ခနစဉ်
့် ခပေါ်၌ ြေြ်ထန်လျြ်ရသည့်
့်

ပစ်တင်ဆျားုံ မြ ၊ တရ ျားစီရင်ပပီျား အ ပစ်တင်သည့်အ
် ခကြ င်ျားရင်ျားမှ သငြ
့်် ုံ ငါ မုံနျား် ခသ ခကြ င ့််
ြစ်သည်ဟုံ သင် အပမဲ ယုံကြည်ခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
် သင် ြေစ ျားရသည်မှ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤသည်မှ အမှနတ
် ွင ် သငအ
့်် တွြ် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြစ်ပပီျား၊
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ြွယ်ြ မှု ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၄)” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ျားလုံျားထမ
ဲ ှ ခြေတ်ခန ြ်အြျန်ဆျားုံ န္ှင ့်် အညစ်ညြူျားဆျားုံ ခသ ခနရ တွင ်
လူဇ့် တြေလ ြေဲပ့် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ သနရ
် ့် ှငျား် ပပီျား ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ
ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ပသန္င
ုံ သ
် ည်မှ ဤနည်ျား ြငသ
့််
ြစ်သည်။ ပပီျားလျှင ် မည်သည့်အ
် ရ မှတစ်ဆင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား ပသြေရသနည်ျား။ ယင်ျားသည် လူသ ျား၏
အ ပစ်မျ ျားြုံ သူ တရ ျားစီရင်သည့်အ
် ြေျန်၊ စ တန်ြုံ သူ တရ ျားစီရင်သည့်အ
် ြေျန်၊ အ ပစ်ြုံ သူ
စြ်ဆပ
ုံ ်သည့်အ
် ြေျန်န္င
ှ ့်် သူြ
် ့် ျင်ပပီျား ပုံနြ
် န်သည့်် ရန်သမ
ူ ျ ျားြုံ စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ သည့်အ
် ြေါတွင ်
့် ုံ ဆနြ
ပသြေရခပသည်။ ယခန ငါ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လူတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ
့် ခ ပ ဆခ
တရ ျားစီရင်ြုံ၊ ့် လူတ၏
ုံ ့် မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ တရ ျားစီရင်ြ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ မန ြေမှုြုံ ြျန်ဆြ
ဲ ုံ ့်
ြစ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် ြွဲလွဲသည့်် အရ အ ျားလုံျား ြစ်ခသ လူသ ျား၏
ခြ ြ်ြျစ်မန္
ှု င
ှ ့်် သစစ မဲမ
့် ၊ှု လူသ ျား၏ စြ ျားမျ ျားန္ှင ့်် လုံပ်ရပ်မျ ျားသည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြေရမည်
ြစ်ပပီျား လူသ ျား၏ မန ြေမှုြုံ အ ပစ်အ ြစ် စွတ်စွဲရှုတ်ြေျြေရခပမည်။ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၏ နယ မမျ ျားြုံ ဗဟုံ ပြုသည်။ သူသည် လူသ ျား၏ မခ ြ ငမ
့်် တ်မအ
ှု ျား
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ လူသ ျား၏ ပုံနြ
် န်မှုအ ျား ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏ အြျည်ျားတန် မျြ်န္ ှ မျ ျားအ ျား
ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား ထင်ရှ ျားခစြရန်
ုံ ့်
အသျားုံ ပြုခလသည်။ သနရ
် ့် ှငျား် ြေင်ျားသည် သူ၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြု ြေင်ျားတစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား အမှနတ
် ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားသည် အြယ်စင်စစ် သူ၏
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား ြစ်ခပသည်။ သင်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားသည် ယခန န္ှု
့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ဆြ်စပ်သည့်် အခကြ င်ျားအရ ြစ်သည်စြ ျားခ ပ ြုံန္ှ့် င ့်် တရ ျားစီရင်ြ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ြုံ ၎င်
ုံ ့် ုံ ငါအသျားုံ ပြု၏။
့် ျားတြ
ဤအရ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားသ စစ်မှနခ
် သ အမှု ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ထွနျား် လင်ျားခစသည်။ သငအ
့်် ထဲတွင ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျား အရပ်အခယ င် မရှပါြ၊ သငြ
့်် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် တရ ျားစီရင်မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်

သူ၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံလည်ျား သငြ
့်် ုံ ပလမ်မ
့် ည်မဟုံတ။် သင်သည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျား ရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငြ
့်် ုံ သြ်ညြှ မည်
မဟုံတခ
် ပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၏ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျား ပသြေရသည်မှ ဤအရ မှတဆင ့်် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏ ညစ်ညြူျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ပုံနြ
် န် ြေင်ျားတုံ အလွ
နက် ြီျားမ ျားသည်ြုံ ခတွျို့ခသ ်လည်ျား၊
့်
သင်ြ
ုံ ့် တ် သငြ
့်် ုံ တရ ျားမစီရင်သြဲသ
့် ုံ သင်
၏ မခ ြ ငမ
့်် တ်မအ
ှု တွြ် သငြ
့်် ုံ
့် ုံ စြ ျားမခ ပ သမဟုံ
့်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား မ ပြုပါြ၊ သူသည် အ ပစ်ြုံ မုံနျား် တျားီ မှု ရှလမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခသ ခကြ င ့်် သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်မဟုံတသ
် ည်ြုံ ဤအရ ြ သြ်ခသ ပ ခပလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားတမျှ
ညစ်ညြူျားခသ သူသ ြစ်ခပလမ်မ
့်် ုံ ငါ တရ ျားစီရင်သည်မှ သင်၏
့် ည်။ ယခန၊ ့် သငြ
အညစ်အခကြျားခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ သငြ
့်် ုံ ငါ ပစ်တင်ဆျားုံ မသည်မှ သင်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ပုံနြ
် န်မခ
ှု ကြ င ့်် ြစ်သည်။ ငါသည် သငအ
့်် ျား ငါ၏ တန်ြေျားုံ အ ဏ ြုံ ကြ ျားလုံျားထတ
ုံ ်ခန ြေင်ျား
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ သင
ြ
့်် ုံ တမင်သြ်သြ် ြန္ှပ်ခန ြေင်ျားလည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ဤအညစ်အခကြျား
့်
နယ်ခ မထဲတွင ် ခမွျားြွ ျားြေဲက့် ြသည့်် သင်တသည်
ုံ ့်
အညစ်အခကြျားမျ ျား ြင ့်် အလွနအ
် ကြီျားအြျယ်
ညစ်ညမ်ျားပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ဤအရ မျ ျားြုံ ငါ ပြု ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
သင်တ၏
ုံ ့်
သမ ဓန္ှင ့်် လူသ ျားသဘ ဝတြ
ုံ ့် ုံ လုံျားဝဆျားုံ ရှုျားပပီျား ြစ်ြ ခလ ြ၏ အညစ်ပတ်ဆျားုံ ခနရ မျ ျား၌
ခမွျားြွ ျားသည့်် ဝြ်မျ ျားြဲသ
့် ုံ သင်
တုံ ့် ြစ်လ ကြပပီျား ြစ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် သင်တုံ တရ
ျားစီရင်ြေရပပီျား
့်
့်
သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
ငါ၏ အမျြ်ခဒါသ ပွငထ
့်် ြ
ွ ခ
် စသည်မှ ဤအရ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ ဘုံရ ျား ြစ်ခကြ င်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဘုံရ ျား ြစ်ခကြ င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင်
မင်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်မှ ဤတရ ျားစီရင် ြေင်ျားခကြ င ့်် အတအြျ ြစ်ခပသည်။ သင်တြ
ုံ ့် ုံ သူ တရ ျားစီရင်ပပီျား
သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
သုံ သူ
့်် ြ
ွ ်ခစသည်မှ သူ၏ သနရ
် ့် ှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏
့် ၏ အမျြ်ခဒါသြုံ ပွငထ
ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားတခကြ
ုံ ့်
င ့်် အတအြျ ြစ်ခပသည်။ လူသ ျား၏ ပုံနြ
် န်မြ
ှု ုံ သူ မင်သည့်အ
် ြေါ သူ၏
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် ထုံတခ
် ြ ် ပန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် လူသ ျား၏
အညစ်အခကြျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင် မင်သည့်အ
် ြေါ သူ၏ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားြုံ သူ ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့််
ဤသည်မှ သူသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ပပီျား သန ် ပန
် ့် သ ်လည်ျား၊ အညစ်အခကြျား နယ်ခ မထဲတွင ် အသြ်ရင
ှ သ
် ည့််
့် ခ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ ပသရန် လုံခလ ြ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအမှု ဒုံတယအဆင၏
့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျားြုံ ရရှပုံ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ လူသ ျားြ ရရှခြ င်ျား ရရှခစန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊
ငှ
ပပီျားလျှင ် သူ၏သြ်ခသြေြေျြ်အတွြ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်သည်။

လူသ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏တရ ျားစီရင်မမ
ှု ရှပါြ၊ လူသ ျားသည် မည်သည့်် ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျားမှုြုံမျှ သည်ျားမြေသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သြျွမ်ျားြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
့် သည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ အုံခဟ င်ျားခသ အသပည ြုံ အသစ်တစ်ြေအ
ုံ ြစ်သုံ ့်
ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ မ
် ည်လည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ သူ၏သြ်ခသြေြေျြ်အတွြ်၊ ပပီျားလျှင ် သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွြ၊်
သူ၏အလုံျားစြ
ုံ ုံ အမျ ျားသရှခအ င် သူ ပြုလုံပ်သည်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် သူ၏လူသရှငက် ြ ျား
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသဉ ဏ်အ ျား ရရှန္င
ုံ ခ
် စသည်၊
သူ၏စတ်သခဘ ထ ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ခ
် စပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ထူ
ဲ ှခသ သြ်ခသြေြေျြ်ြုံ
့် ျားြလ
သြ်ခသြေန္င
ုံ ခ
် စခလသည်။ လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲမြ
ှု ုံ မျ ျားစွ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုအမျြုျားမျြုျားမှတစ်ဆင ့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှခပသည်။ သူ၏စတ်သခဘ ထ ျား၌ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား
မရှဘဲန္င
ှ ၊့်် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြ်ခသြေန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ညီညွတန္
် င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျား၏စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲမြ
ှု လူသ ျားသည်
စ တန်၏ ခြျျားြျွနဘ
် ဝန္ှင ့်် အခမှ င်၏ လမ်ျားများုံ မခ
ှု အ ြ်မှ မမြယ
ုံ ်ြုံယ်
လွတခ
် မ ြ်ခစပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် စပစ
ုံ န္ှင ့်် နမူန တစ်ြေ၊ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏သြ်ခသန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ညီညွတ်ခသ သူတစ်ဦျား ဧြန်အမှန ်
ြစ်လ သည်ြုံ ညန် ပခပသည်။ ယခနတွ
့် င၊် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ်
သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ကြလ ပပီျား ြစ်ြ လူသ ျားအခန ြင ့်် သူန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ၊
သူြုံ န ြေ ြေင်ျား၊ သူြ
ုံ ့် ုံ ရရှရန်၊ သူ၏ လြ်ခတွျို့ြျပပီျား ပုံမန
ှ ် ြစ်ခသ
့် ုံ သြ်ခသြေ ြေင်ျားတြ
အမှုြုံသရှရန်၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မြုံြ်ညခ
ီ သ သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
အမှုအ ျားလုံျားြုံ န ြေရန်န္င
ှ ့်် လူသ ျားြုံြယ်တင်ရန် သူ ပြုခသ အမှုအ ျားလုံျားအ ပင်
လူသ ျားြသ
ုံ မ်ျားပြ
ုံ ်ရန် သူပပီျားခ မ ြ်ခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ သြ်ခသြေရန်
သူခတ င်ျားဆုံ ခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြ်ခသြေခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ
အသပည ရှရမည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
သြ်ခသြေြေျြ်မျြုျားသည်သ တြျပပီျား စစ်မန
ှ ြ
်
ဤသခသ
ုံ ့်
သြ်ခသြေြေျြ်ြသ စ တန်ြုံ အရှြ်ရခစန္င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ ြင
ုံ တ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပြု ပင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ကြြု ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် သူအ
့် ျား
သြျွမ်ျားလ သူမျ ျားြုံ သူြ
့် ုံ သြ်ခသြေရန် အသျားုံ ပြုသည်။ သူသည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျားသူတြ
ုံ ့် ုံ သူြ
ုံ ည်ျားတူ
့် ုံ သြ်ခသြေရန် အသျားုံ ပြုသည်၊ ထန
မမတ၏စ
ုံ ့် တ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲပပီျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ထသ
ုံ ုံ ြင်
့် ့် သူ၏ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ

ရရှပပီျားသမ
ူ ျ ျားအ ျား သူြ
် ျား ြင ့််
့် ုံ သြ်ခသြေရန် အသျားုံ ပြုခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြ န္ှုတအ
သူအ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ ြယ်တင် ြေင်ျားမြေရခသျားသည့်် စ တန်အမျြုျား၏
့် ျားြေျီျားမွမ်ျားရန် မလုံအပ်သြဲသ
ြေျီျားမွမ်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ခသြေ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံလည်ျား သူမလုံအပ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြသ
ုံ ခသ သူမျ ျားသ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သြ်ခသြေန္င
ုံ က် ြသည်” မှ

၄။ ဘုရ ားသခင်၏ စမ်ားသ ် မှုမျ ားနှင ်ို့ စစ်တဆားခခင်ားအမှု၏ အတရား မှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဤစမ်ျားသပ်မှုမျ ျားသည် လူတ၏
ုံ ့် မည်သည်အ
့် တွငျား် ပုံငျား် အခ ြေအခနြုံ ရည်ရွယ်ထ ျားသနည်ျား။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခအ င် ပြုရန် မတတ်စွမ်ျားန္င
ုံ သ
် ည့်် လူတအထဲ
ုံ ့်
ရှ ပုံနြ
် န်တတ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရည်ရွယ်ထ ျားသည်။ လူတ၏အတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ မစင်ကြယ်သည်အ
့် ရ မျ ျား မျ ျားစွ ရှသည်၊
အခပေါ်ယ ဟန်ခဆ င်သည်အ
့် ရ မျ ျား မျ ျားစွ ရှသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူတြ
ုံ ့် ုံ
သန်စင်
ုံ ့် ျား စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ ြေစ ျားခစသည်။...
့် ရန်အတွြ် သူတအ
အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သင်မသလျှင ် သင်သည် စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအတွငျား် ၌
မလွဲဧြန်ပင် ြျဆျားုံ လမ်မ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခအ င် မည်သုံ ပြုခပျားသည်
န္င
ှ ့်် သူတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူတြ
့်
မည်သည်န
့် ည်ျားလမ်ျားန္ှင ့်် စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုခပျားသည်တြ
ုံ ့် ုံ သင်မသသည်အ
့် တွြခ
် ကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြ သင်အ
် မ
ီ ှု မရှသည်အ
့် ြေါ
့် ခပေါ်ြုံ ြျခရ ြ်ပပီျား သင်၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ြုံြည
သင်သည် ြေုံငပ် မဲစွ ရပ်တည်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတ။် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည်
သူ၏စတ်ခနသခဘ ထ ျား တစ်ြေလ
ုံ ုံျားပင် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်ခနသခဘ ထ ျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
လူတထ
ုံ ့် ပသသည်အ
့် ြေါ ဤအရ ြ သင်၏ဇ တပြတြုံ အဘယ်အရ ယူလ ခပျားသနည်ျား။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ င်မ
ုံ ့် ပသသည်အ
့် ြေါ
့် တ်သည့်် စတ်ခနသခဘ ထ ျားြုံ လူတထ
၎င်ျားတ၏ဇ
ုံ ့်
တပြတသည် ခဝဒန မျ ျားစွ ြုံ မလွဲဧြန် ြေစ ျားရပါလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤခဝဒန ြုံ
မြေစ ျားရလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုလုံပ်ခပျား ြေင်ျားြုံ သင်မြေယူန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် စစ်မန
ှ သ
် ည့််
ြေျစ် ြေင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထ သင်အပ်န္န္
ှ င
ုံ မ
် ည်လည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သင်ြ
့် ုံ
စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုလုံပ်လျှင ် သူ၏စတ်ခနသခဘ ထ ျား တစ်ြေလ
ုံ ုံျားအ ျား သင်ြ
့် ုံ ခသြေျ ခပါြ်
ပသမည် ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြ လမှ ယခနအထ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအ ျား
့်

သူ၏စတ်ခနသခဘ ထ ျား တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ တစ်ြေါမျှ မ ပြူျားပါ။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအခတ အတွငျား် သူခရှျားမဆွြ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တ်သ ျားပပီျား ခရွ ျားြေျယ်ထ ျားသည့််
ဤလူအုံပ်စြ
ုံ ုံ ြွင ့်် ပသည်။ ထုံ ပင်
့် လူမျ ျားြုံ စုံလင်ခအ င် ပြုလုံပ်ခပျား ြေင်ျားအ ျား ြင့််
သူ၏စတ်ခနသခဘ ထ ျားမျ ျားြုံ ရှငျား် လင်ျားစွ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသပပီျား ထအ
ုံ ရ မှတစ်ဆင့်် လူတစ်စုံြုံ
စလ
ုံ င်ခအ င် သူ ပြုလုံပ်သည်။ ဤအရ သည် လူမျ ျားအတွြ် ထ ျားရသည်
ှ
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ပင် ြစ်သည်။ လူတအခပေါ်
ုံ ့်
ထ ျားရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည်ြေ
့် ျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ
ခတွျို့ ကြြုြရန်
ုံ ့် အတွြ် လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ပင်ျားထန်လှသည့်် ခဝဒန ြုံ သည်ျားညည်ျားြေရရန် လုံအပ်ပပီျား
မင်မ
ုံ ုံ ခပျားဆပ်ြုံ လ
ှ
့် ျားသည့်် အြုံျားအြေတစ်ြေြ
့် ုံအပ်သည်။ ဤအရ ပပီျားခန ြ်မသ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ရယူ ြေင်ျားြုံ သူတြေ
ုံ ့် ရမည် ြစ်ပပီျား သူတ၏
ုံ ့် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ထ ပန်လည်ခပျားအပ်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားသည်
ခြျနပ်ပါလမ်မ
ုံ င်ခအ င် ပြုလုံပ်ခပျား ြေင်ျားြုံ
့် ည်။ အြယ်၍ လူမျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ြေရန်ဆန္ဒရသည်
ှ
ဆလ
ုံ ျှင၊် သူ၏အလုံခတ ်ြုံ ထမ်ျားရွ ြ်ပပီျား သူတ၏
ုံ ့် စစ်မှနသ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ထ ခပျားအပ်လုံလျှင ် ခသ ြေင်ျားထြ် ပဆ
ုံ ျားုံ သည့်် ခဝဒန ြုံ ြေစ ျားြရန်
ုံ ့် အတွြ်
အခ ြေအခနမျ ျားအရ ြစ်ခပေါ်လ သည့်် မျ ျား ပ ျားလှခသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခန္င
ှ ့်် ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ကြြုခတွျို့ရမည် ြစ်ပပီျား အဆျားုံ မှ သူတ၏
ုံ ့် စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလုံျားသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထ ပန်လည်ခပျားအပ်ြုံ ့်
တွနျား် အ ျားခပျား ြေင်ျား ြေရမည် ြစ်သည်။ လူတစ်ခယ ြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ်သခလ ၊
မြေျစ်သခလ ဆသ
ုံ ည်ြုံ အြေြ်အြေဲန္င
ှ ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြ လ၌ ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြေရသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူမျ ျား၏ ြေျစ် ြေင်ျားြုံ သန်စင်
ုံ ည်ျား အြေြ်အြေဲန္င
ှ ့််
့် ခပျားသည်၊ ထုံ ပင်
့် ဤအရ ြလ
စစ်ခဆျား ြေင်ျားအလယ်၌သ ရရှသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားသည်သ လျှင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

လူသ ျား၏ အခ ြေအခနန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် လူသ ျား၏ သခဘ ထ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ရင်ဆင
ုံ ရ
် လျြ်၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည န္ှင ့်် သူအခပေါ်
န ြေ ြေင်ျား၊ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
့်
သြ်ခသြေ ြေင်ျား န္ှစ်ြေစ
ုံ လုံျားတြ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားအ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် င
ွ ခ
့်် ပျားရင်ျား၊ အမှုသစ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င၊့်် လူသ ျားသည် သူအခပေါ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်ခဆျား ြေင်ျားအ ပင်၊ သူ၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ သူြ
့်
့် ုံ
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပြု ပင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ကြြုခတွျို့ရမည် ြစ်သည်၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားမရှဘဲ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ သမည်မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့််

သြ်ခသြေ ြေင်ျားတုံ ဘယ်
ခသ အြေါမျှ တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ လူသ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည် မဟုံတခ
့်
စစ်ခဆျား ြေင်ျားသည် တစ်ြြ်သတ် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မအ
ှု တွြ်သ မဟုံတဘ
် ဲ ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားစွ
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မအ
ှု တွြ် ြစ်သည်။ ဤနည်ျားအ ျား ြငသ
့််
သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွရန်
ဆန္ဒရသူ
ှ မျ ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သန္နဋ္ဌ န်န္င
ှ ့်် ြေျစ် ြေင်ျားြုံ သူအ
ုံ င်ခစြအလ
ုံ ့်
ုံ ့်
ငှ
့် ျား ြင ့်် စလ
စစ်ခဆျား ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွရန် လုံလ ျားခနသူမျ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တမ်ျားတသူမျ ျားအြုံ ဤသ
ခသ
ုံ ့်
စစ်ခဆျား ြေင်ျားထြ် မည်သည့်အ
် ရ မျှ ပုံ၍အဓပပ ယ်မရှ၊
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံ၍ကြီျားမ ျားခသ အခထ ြ်အပမ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်
့် ြစ်ခပ။ အဆျားုံ တင
ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လူသ ျားြ အလွနလ
် ွယလ
် ငတ
့်် ြူ မသ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် န ျားမလည်ခပ။ အခ ြေြေအ ျား ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် လူသ ျားြဲသ
့် ုံ အလ
ျားတူ
့်
စတ်သခဘ ထ ျားရရန်
ှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
သရှရန် မလွယ်ြခ
ူ ပ။ သမမ တရ ျားြုံ လူသ ျားြ ပင်ြအ
ုံ ျား ြင ့်် မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် စ တန်၏
ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြေရခသ လူမျ ျားြ အလွယ်တြူ န ျားမလည်ခပ။ လူသ ျားသည် သမမ တရ ျား
လုံျားဝမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန် သန္နဋ္ဌ န် လုံျားဝမရှခပ။ ပပီျားလျှင ် သူသည်
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမြေစ ျားရဘဲ အစစ်ခဆျားမြေရသြဲသ
့် ုံ တရ
ျားစီရင် ြေင်ျား မြေရပါြ၊ သူ၏သန္နဋ္ဌ န်သည်
့်
မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ စုံလင်ခစ ြေင်ျား ြေရမည်မဟုံတ်ခပ။ လူမျ ျားအ ျားလုံျားအတွြ်၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားသည်
ခဝဒန ပင်ျားထန်ပပီျား၊ လြ်ြေရန် အင်မတန် ြေြ်ြေဲသည်- သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားထ
သူ၏ခ ြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခပေါ်လွငခ
် စပပီျား၊ လူသ ျားအတွြ် သူ၏သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားြုံ
လူသရှငက် ြ ျား ြစ်ခစြ ၊ သ ၍ ဉ ဏ်အလင်ျားပွင ့်် ြေင်ျားြုံ ခပျားပပီျား၊ သ ၍ စစ်မှနခ
် သ ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခပျားသည်မှ စစ်ခဆျား ြေင်ျား အခတ အတွငျား် တင
ွ ် ြစ်သည်။
အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျားကြ ျား န္ှုင်ျားယှဉ် ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် သူသည် လူသ ျားြုံ
သူြယ
ုံ ်တင
ုံ န္
် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ျားြုံ ခပျားပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံခတ ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သ ၍ကြီျားမ ျားသည့်် သန ျားလည် ြေင်ျားြုံ လူသ ျားအ ျား ခပျား၏၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
့် ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သ ၍စစ်မှနပ် ပီျား သ ၍ ြြူစင်ခသ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ရှခစရန် လူသ ျားြုံ
အြေွငခ
့်် ပျားခလသည်။ ယင်ျားမှ စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ခဆ င်ရွြ်ရ တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား
ြစ်သည်။ လူသ ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုအ ျားလုံျားသည် ြုံယပ
် င
ုံ ရ
် ည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့််
အခရျားပါမှုတုံရှ့် သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အဓပပ ယ်မရှခသ အမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားအြုံ ့်
အြျြုျားမရှသည့်် အမှုြုံလည်ျား မလုံပ်ခဆ င်ခပ။ စစ်ခဆျား ြေင်ျားဟူသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့ခမှ ြ်မှ
လူတအ
ုံ ့် ျား ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားြုံ မဆလ
ုံ ုံသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတုံြ
ုံ ည်ျား မဆလ
ုံ ုံခပ။
့် ုံ ငရဲတွင ် ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြလ

ယင်ျားထြ်၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျား အခတ အတွငျား် တင
ွ ် လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၊ သူ၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား၊ သူ၏ အ မင်ခဟ င်ျားမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် အတွြ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျားြုံ
ခ ပ င်ျားလဲခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏ဘဝတစ်ြေုံလုံျား ခ ပ င်ျားလဲခပျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ စစ်ခဆျား ြေင်ျားသည်
လူသ ျားအ ျား စစ်မှနခ
် သ စစ်ခဆျားမတ
ှု စ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ စစ်မှနခ
် သ ခလ့်ြျငမ
့်် ပ
ှု ုံစတစ်ြေုံ ြစ်ြ ၊
စစ်ခဆျား ြေင်ျား အခတ အတွငျား် တင
ွ သ
်
သူ၏ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် ၎င်ျား၏ ပင်ြုံလုံပ်ငန်ျားတ ဝန်ြုံ
ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စစ်ခဆျား ြေင်ျားြကုံ ြြုခတွျို့ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
လူသ ျားသည် စစ်မှနခ
် သ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ သ
် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်ခဆျား ြေင်ျား ကြီျားမ ျားခလခလ၊ လူတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ်န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်၏။ ၎င်ျားတုံ စ
ှ ုံျားထရ
ဲ ှ ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ်မသ
ှု ည် ၎င်ျားတ၏အသြ်
ုံ ့်
မျ ျား အတွြ်
့် တ်န္လ
အြျြုျားရသည်
ှ
၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် သ ၍ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ရှန္င
ုံ က် ြသည်၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဆြ်ဆခရျားသည် သ ၍နီျားစပ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
အထွတ်အထပ် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် သူ၏ အ မငမ
့်် ျားဆျားုံ ခသ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍ခြ င်ျားစွ
မင်န္င
ုံ က် ြခလသည်။ ခပတရုံသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ အကြမ်ရ ြေျီ ကြြုခတွျို့ ြေဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ြဲသ
ခယ ဘသည်လည်ျား စမ်ျားသပ် ြေင်ျားအြေျြုျို့ြုံ ြတ်သန်ျား ြေဲရ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် သည်။ သင်တသည်
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေရရန် ဆန္ဒရပါြ၊
ှ
သင်တသည်
ုံ ့်
လည်ျား စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ အကြမ်ရ ြေျီ
ကြြုရမည် ြစ်သည်။ ဤ ြစ်စဉ်ြုံ သင်တုံ ့် ြတ်သန်ျားပပီျား ဤအဆငခ
့်် ပေါ်တင
ွ ် အ ျားထ ျားမသ
ှ လျှင၊်
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ြေရလမ်မ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် စလ
ုံ င်ခစသည့်် အခြ င်ျားဆျားုံ
့် ည် ြစ်သည်။ စစ်ခဆျား ြေင်ျားသည် လူတြ
နည်ျားလမ်ျား ြစ်၏။ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေါျားသျားီ ခသ စမ်ျားသပ် ြေင်ျားမျ ျားသည်သ လူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားတွင ်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် စစ်မန
ှ ခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။ အြေြ်အြေဲမရှဘဲ၊
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် စစ်မန
ှ ခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျား ြင်ျားမဲ့်သည်။ အတွငျား် ၌ ၎င်ျားတုံ ့်
စမ်ျားသပ်မြေရပါြ၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေရ ြေင်ျားမရှပါြ၊ ၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည်
ပင်ပဝန်ျားြျင်တွင ် ခရ ြ်ရ ခပါြ်ရ သွ ျားလမ်မ
ုံ ျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ ထ
့် ည်။ အတင
စစ်ခဆျား ြေင်ျားြေရပပီျားခန ြ်၊ သင်သည် သင်ြုံယ်တုံင၏
် အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အြေြ်အြေဲမျ ျားြုံ
မင်ရလမ်မ
ဲ့် နပပီျား၊ သင်ကြြုရသည့်် ပဿန မျ ျားစွ ြုံ သင်မန္င
ုံ သ
် ည်ြုံ
့် ည်၊ သင်မည်မျှ ြေျြုျို့တခ
မင်ရလမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ြ ၊ သင်၏မန ြေမှု မည်မျှ ကြီျားမ ျားသည်ြုံ သင် မင်ရလမ်မ
့် ည်။ လူတသည်

စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအတွငျား် ၌သ မမတ၏
ုံ ့် စစ်မှနခ
် သ အခ ြေအခနမျ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် သန္င
ုံ က် ြသည်။
စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြ လူတြ
ုံ ့် ုံ ပမ
ုံ ခ
ုံ ြ င်ျားမန
ွ စ
် ွ စလ
ုံ င် ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ခ
် စသည်။
သူ၏ တစ်သြ်တ အတွငျား် တင
ွ ၊် ခပတရုံသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ အကြမ်ရ ြေျီ ကြြုခတွျို့ ြေဲပ့် ပီျား
န ြျင်စရ ဒုံြခသြ
ုံ ခမျ ျားစွ ြုံ ကြြုြေဲရ
့် သည်။ ဤစစ်ခဆျား ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏
အထွတ်အထပ် ြေျစ် ြေင်ျားအတွြ် အခ ြေြေအုံတ် မစ် ြစ်လ ြေဲသ
့် ုံ သူ
ုံ ုံျား၏
့် ြဲသ
့် ၏ အသြ်တ တစ်ြေလ
အခရျားပါဆျားုံ ခသ အခတွျို့အကြြုလည်ျား ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အထွတ်အထပ် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ
သူပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်မှ တစ်နည်ျားအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ြုံ သူ
့် ၏သန္နဋ္ဌ န်ခကြ င ့်် ြစ်သည်။
သခသ
ုံ ့်
်၊ ပ၍
ုံ အခရျားကြီျားသည်မှ သူကြြုြေဲရ
ုံ ခခကြ င ့်် ြစ်သည်။
့် သည့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆင်ျားရဲဒြ
ဤဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားလမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ် သူ၏လမ်ျား ပ ြစ်လ ြေဲပ့် ပီျား၊ သူအြ
့် ုံ ့်
အမှတ်ရဆျားုံ အရ ြစ်လ ြေဲသ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခသ အြေါ၌ စစ်ခဆျား ြေင်ျား၏
့် ည်။ လူတသည်
န ြျင်မြ
ှု ုံ မကြြုရပါြ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် မစင်ကြယ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ဦျားစ ျားခပျားမှုမျ ျား ြင ့်် ပည့်ခ
် နသည်၊ ဤသခသ
ုံ ့်
ြေျစ် ြေင်ျားတွင ် စ တန်၏ စတ်ြျားူ မျ ျား ပည့်ခ
် နပပီျား၊
အခ ြေြေအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ မ ြည်ဆ
့် ည်ျားခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံြေျစ်ရန်
သန္နဌ န်ရှ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် မတူခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားတွင ်
၎င်ျားတုံ စဉ်ျား
့် စ ျားသည့်် အရ မျ ျားအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြျနပ်ခစ ြေင်ျားအတွြ်
ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျားမျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လုံျားဝ ဆြ်ြပ်အပ်န္ပပီ
ှ ျား
မည်သည့်လ
် ူသ ျားစတ်ြူျားမျှ လုံျားဝမရှသည့်ပ
် ရ
ုံ ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျားမျ ျား
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ ယူ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခတွျားမျ ျားြုံ
့် ခဆ င်ြေရခသ အြေါတွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ထသ
မြေျီျားြျြူျားခပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြ င်ျားြေျီျားမခပျားခပ။ လူမျ ျားသည် သမမ တရ ျားမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ
န ျားလည်ခသ အြေါ၌ပင်- ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားြုံ ၎င်ျားတသ
ုံ ့် လ ခသ အြေါ၌ပင်- ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ် ြေင်ျား လြခဏ ြစ်သည်ဟုံ ခ ပ ၍မရသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤလူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ြေျစ်သည်ဟုံ ခ ပ ၍မရခပ။ စစ်ခဆျား ြေင်ျားမကြြုရဘဲ သမမ တရ ျားမျ ျားစွ ြုံ န ျားလည် ြေင်ျားရခသ
ှ
်လည်ျား၊
လူတသည်
ုံ ့်
ဤသမမ တရ ျားမျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန် တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျားမရှကြခြေျ။
စစ်ခဆျား ြေင်ျားအခတ အတွငျား် ၌သ လူမျ ျားသည် ဤသမမ တရ ျားမျ ျား၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ အဓပပ ယ်ြုံ
န ျားလည်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ထအ
ုံ ြေါမှသ လူတသည်
ုံ ့်
ထသ
ုံ မမ တရ ျားမျ ျား၏ အတွငျား် ပင
ုံ ျား် အဓပပ ယ်ြုံ စစ်မှနစ
် ွ
သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ထအ
ုံ ြေျန်တွင ် ၎င်ျားတုံ တစ်
ြန် ကြြုျားစ ျားကြခသ အြေါ၊ သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ
့်
မှနြ
် န်စွ န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ျားတုံ လြ်
ခတွျို့ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ က် ြခလသည်။
့်

ထအ
ုံ ြေျန်တွင၊် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူစ့် တ်ြျားူ မျ ျား နည်ျားပါျားလ သည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူခြ
့် ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား
ခလျ န
ုံ ့် လူစ့် တ်ြေစ ျားမှုတသည်
ုံ ့်
လည်ျား ခလျ သ
ုံ ြေျန်မသ
ှ လျှင ်
့် ည်ျားသွ ျားပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
့် ွ ျားခလသည်။ ထအ
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မသ
ှု ည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျား၏ စစ်မှနခ
် သ သရုံပ်သြန်
ြစ်ခလသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စစ်ခဆျား ြေင်ျားြကုံ ြြုခတွျို့ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
လူသ ျားသည် စစ်မှနခ
် သ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ သ
် ည်” မှ

လူသ ျားြစ
ုံ စ်ခဆျားရန် ဘုံရ ျားသြေင်အမှု ပြုသည့်အ
် ြေါ၊ လူသ ျားြ ဒုံြခြေရသည်။ လူတစ်ဦျား၏
စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျား ကြီျားမ ျားခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား ကြီျားမ ျားခလခလ ြစ်ပပီျား
သူအထဲ
တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြေွနအ
် ျား ထုံတ်ခြ ် ြေရခလခလ ြစ်မည်။ ဆန်ြျင်
ဘြ်အခန ြင့််
့်
့်
လူတစ်ဦျားြ စစ်ခဆျားြေရမှု ရရှ ြေင်ျား နည်ျားခလခလ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား ကြီျားထွ ျားလ မှု
နည်ျားခလခလ ြစ်ပပီျား၊ သူအထဲ
တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြေွနအ
် ျား ထုံတ်ခြ ်ြေရမှု နည်ျားခလခလ ြစ်မည်။
့်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူတစ်ဦျား၏ စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခဝဒန ကြီျားမ ျားပပီျား ညြှဉ်ျားဆဲ ြေင်ျားြုံ
သူတခတွ
ုံ ့် ျို့ ကြြုရခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်ြ ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ စစ်မှနခ
် လခလ ြစ်လ ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏
သြျွမ်ျား ြေင်ျားြ နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်မည်။ သင်၏အခတွျို့အကြြုမျ ျားတွင ် သူတုံ စစ်
့် ခဆျား ြေင်ျားြေရစဉ်
ကြီျားမ ျားစွ ဒုံြခြေရသူမျ ျား၊ ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ မျ ျားစွ ြေရခသ လူတြ
ုံ ့် ုံ
သင်ခတွျို့ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် နြ်နခ
ဲ သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ရှြ
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ပ၍
ုံ ခလျားနြ်ပပီျား ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် သြျွမ်ျား ြေင်ျားရှခသ သူမျ ျား
ြစ်ခကြ င်ျားြုံ သင်ခတွျို့ရလမ်မ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခသ သူမျ ျား၌
့် ည်။ ြုံငတ
အခပေါ်ယအသသ ရှကြပပီျား၊ ၎င်ျားတြုံ ့် “ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွနခ
် ြ င်ျား မတ်၏၊ လူတြ
ုံ ့် သူြ
့် ုံ
ခမွျို့ခလျ ်န္င
ုံ ြ
် အတွ
ုံ ့်
ြ် သူတအခပေါ်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ န္ှငျား် အပ်ခပျား၏” ဟူ၍သ ခ ပ န္င
ုံ က် ြသည်။
အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုြူျားပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် စစ်မှနခ
် သ သြျွမ်ျား ြေင်ျားအခကြ င်ျားြုံ ခ ပ န္င
ုံ က် ြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျား၏အထဲ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြ အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခလခလ၊ ယင်ျားြ တန်ြုံျားရှခလခလန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ရခလခလ
ှ
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြ သင်အ
ုံ ြေဲြတ်ပပီျား ယင်ျားြ
့် တွြ် ပ၍
သင်၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သဟဇ တမ ြစ်ခလခလ၊ ယင်ျားြ သငြ
့်် ုံ သမ်ျားပုံြ်ရန်၊ သငြ
့်် ရ
ုံ ယူရန်န္င
ှ ့််
သငြ
့်် စ
ုံ လ
ုံ င်ခစရန် တတ်န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်မျှခလ ြ်

ကြီျားမ ျားခလ သနည်ျား။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ဤနည်ျား ြင ့်် မစစ်ခဆျားြေဲပ
့် ါြ၊
အြယ်၍ သူသည် ဤနည်ျားလမ်ျားအတင
ုံ ျား် အမှုမ ပြုြေဲပ
့် ါြ၊ သူ၏အမှုသည် မထခရ ြ်ဘဲ
အဓပပ ယ်ြင်ျားမဲခ
ုံ ုံ
့် နြေဲမ
့် ည် ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူစြ
ခရွ ျားြေျယ်ရယူပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခစမည်ဟုံ အတတ်ြ ခ ပ ြေဲ၏
့် ။ ဤအရ ၌
သ မန်ထြ်ထျားူ ြေ ျားခသ အဓပပ ယ် ရှသည်။ သင်တအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည်
ကြီျားမ ျားခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်တ၏ြေျစ်
ုံ ့်
ြေင်ျားခမတတ သည် နြ်ရှုင်ျားခလခလန္ှင ့််
စင်ကြယ်ခလခလ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ကြီျားမ ျားခလခလ၊ လူသ ျားသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည ြုံ
အခတ ်ပင် သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်ပပီျား သူအခပေါ်
လူသ ျား၏ သြျွမ်ျား ြေင်ျားသည်လည်ျား
့်
နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ျားသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေကြရမည်” မှ
့်

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ ရှု ခထ င်၌
့် ခသ ်လည်ျားခြ င်ျား၊
အပျြ်သခဘ ခဆ င်ခသ ရှု ခထ င်၌
ုံ င်ခစန္င
ုံ သ
် ည်။ ထအ
ုံ ြေျြ်မှ
့် ခသ ်လည်ျားခြ င်ျား စလ
သင်အ
ုံ ် ြေင်ျားရမရှ
ှ အခပေါ် မူတည်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား
့် ခန ြင့်် ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားန္င
ြေခနရ ြေင်ျားြုံ သင်လုံြ်စ ျားမှု ရှ၊ မရှအခပေါ် မူတည်သည်။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစခန ြေင်ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ရှ ခြွလျှင၊် အပျြ်သခဘ သည် သင်အ
ှု ုံ
့် ျား ဆျားုံ ရှုျားမြ
မြေရခစန္င
ုံ ခ
် ပ၊ သခသ
ုံ ့်
် သ ၍စစ်မှနခ
် သ အရ မျ ျားြုံ သင်ထ
ုံ ပ် ပီျား သင်၏အထဲတွင ်
့် ယူခဆ င်လ န္င
ြေျြုျို့တခ
ဲ့် နခသ အရ မျ ျားြုံ သ ၍သရှခစန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်အ
့် ပင်၊ သင်၏
အခ ြေအခနအမှနမ
် ျ ျားြုံလည်ျား သ ၍ န ျားလည်ခစန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား၌ ဘ မျှမရှ၊ လူသ ျားသည်
ဘ မှမဟုံတ်ဟူသည်ြုံ သ မင်ခစန္င
ုံ သ
် ည်၊ အြယ်၍ သင်သည် စမ်ျားသပ်မှုမျ ျားြုံ မကြြုရလျှင၊်
သရှမည်မဟုံတဘ
် ဲ မမြုံယမ
် မ အ ြေ ျားသူမျ ျား၏ အထြ်၌ရှြ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအ ျားလုံျားထြ်
သ သည်ဟုံ အပမဲထင်မည် ြစ်သည်။ ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားအ ျား ြင့်် သင်သည် ယြေင် ြစ်ပွ ျားြေဲသ
့် ည့််
အရ မျ ျားအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်
ြ ြွယခ
် စ င်ခ
့် ရ မျ ျား ြစ်သည်ြုံ သင်သလ လမ်မ
့် ရှ ြ်သည်အ
့် ည် ြစ်သည်။
စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအတွငျား် သုံ ဝင်
့်် ကုံ ြည် ြေင်ျား ြင်ျားမဲခ
့် ျား ြေျစ် ြေင်ျားန္ှငယ
့် စြ ၊
့် ခရ ြ် ြေင်ျားသည် သင်အ
ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားလည်ျား မရှ၊ ဓမမသြေ
ီ ျင်ျားမျ ျားလည်ျား သီဆန္
ုံ င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှ ြစ်ခစမည်၊ ထုံ ပင်
့်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အြေျန်မျြုျားတွင ် သင်သည် သတမထ ျားမဘဲန္င
ှ ့်် မမြုံယမ
် မ သြျွမ်ျားလ မည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်တွင ် လူသ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားအတွြ် လုံပ်ခဆ င်နည်ျား အမျြုျားမျြုျားရှသည်။ လူသ ျား၏

ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ြုံငတ
် ွယရ
် န်အတွြ် ပတ်ဝန်ျားြျင်အမျြုျားမျြုျားြုံ
သူအသျားုံ ြေျပပီျား၊ လူသ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပရန်အလငှ
ုံ ့် အရ အမျြုျားမျြုျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်၊ တစ်ြြ်တွင ်
လူသ ျားြုံ သူြုံငတ
် ွယပ် ပီျား၊ ခန ြ်တစ်ြြ်တွင ် လူသ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပြ အ ြေ ျားတစ်ြြ်တင
ွ ်
လူသ ျား၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားအတွငျား် နြ်ရှုင်ျားရ ၌ရှခသ “နြ်နရ
ဲ မျ ျား” ြုံ တူျားဆြ
ွ
ခြ ် ပလျြ်၊ သူ၏
အခ ြေအခနမျ ျား အမျ ျားအ ပ ျားြုံ ခြ ် ပ ြေင်ျားအ ျား ြင့်် လူသ ျားအ ျား သူ၏သခဘ သဘ ဝြုံ
သရှခစလျြ်၊ လူသ ျားြုံ ြွငဟ
့်် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လြ်ခတွျို့ြျခသ ဘုံရ ျား ြစ်သည်ြုံ
လူသ ျားသခစရန် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြ ် ပ ြေင်ျား၊ ြုံယတ
် ွယဆ
် ျားုံ မ ြေင်ျား၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား စသည့်် နည်ျားလမ်ျားအမျြုျားမျြုျားသျားုံ ြ လူသ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုလုံပ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င် ြေင်ျားြုံ အ ရုံ စုံြသ
် မ
ူ ျ ျားသ
စုံလင်ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် လူတုံ ရှ
့် ရ မှ အန င်္တ်အတွြ်
့် ခြွကြသည်အ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှရန် ြစ်သည်၊ ဤသည်မှ သူတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားထဲြ သူတ၏
ုံ ့်
ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည်။ လူအခပါင်ျား၌ ဤရည်ရွယြေ
် ျြ်န္င
ှ ့်် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ် ရှကြသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား
သူတ၏သဘ
ုံ ့်
ဝဗီဇအတွငျား် မှ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ြင ့််
ခ ြရှငျား် ရမည် ြစ်သည်။ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင့်် သန်စင်
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆုံ
့် ခစ ြေင်ျား မြေရခသျားခသ မည်သည့်ြ
ယင်ျားြဏ္ဍမျ ျား၌ စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ သင်ြေရမည်၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငအ
့်် တွြ် ပတ်ဝန်ျားြျင်တစ်ြေုံြုံ ြန်တီျားခပျားသည်၊
သင်၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ သင်သန္င
ုံ ရ
် န် ထခ
ုံ နရ တွင ် သငြ
့်် ုံ မ ြစ်မခန အစစ်ခဆျားြေခစသည်။
အဆျားုံ တင
ွ ် သင်သည် ခသလုံပပီျား သင်၏အကြအစည်မျ ျားန္ှင ့်် အလုံဆန္ဒမျ ျားြုံ စွနလ
် ့် တ်လုံသည့််
အခနအထ ျားအထခရ ြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်ြုံ
ြျြုျားန္နွ ြေမည် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
န္ှစ်အနည်ျားငယ် စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျား မရှပါြ၊
အြယ်၍ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ ထ ဒုံြခဆင်ျားရဲ ြေင်ျားြုံ မြေရပါြ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထမ
ဲ ှ ဇ တပြတခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား၏ ြေျြုပ်ခန္ှ င်မြ
ှု ုံ
ြယ်ရှ ျားန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ သင်သည် စ တန်၏ ြေျြုပ်ခန္ှ င် ြေင်ျားြုံ ြေခနရခသျားခသ
မည်သည့်ြ
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆ၊ုံ သင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် အလုံဆန္ဒမျ ျား၊ သင်၏လုံအင်မျ ျား ရှခနခသျားခသ
မည်သည့်ြ
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆုံ သင်သည် ယင်ျားြဏ္ဍမျ ျားတင
ွ ် ဒုံြခဆင်ျားရဲြေသငသ
့်် ည်။
ဒုံြခဆင်ျားရဲထ၌
ဲ သ သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံ သင်ယူန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ယင်ျားမှ သမမ တရ ျားြုံ ရန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားန္ှင ့််

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ အမှနအ
် ျား ြင ့််
သမမ တရ ျားမျ ျားစွ ြုံ န ြျင်ခသ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား ြင့်် န ျားလည်ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။
သြ်ခသ ငသ
့်် ြ်သ ရှပပီျား လွယြ
် ူခသ ပတ်ဝန်ျားြျင်တစ်ြေ၌
ုံ ရှခသ အြေါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အခ ြေအခနမျ ျား ခြ င်ျားမွနခ
် နခသ အြေါ၌ မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အနန္တတန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ အသအမှတ် ပြုန္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား ရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ရ မှ
ြစ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စမ်ျားသပ်မှုမျ ျားအလယ်၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစသငသ
့်် ည့်် နည်ျားလမ်ျား” မှ

၅။ ကယ်တင်ခံရရန်နင
ှ ်ို့ စံုလင်တအ င်ခ ြုခခင်ားခံရရန် ဘုရ ားသခင်ကု
သင်မည်ကသ
ို့ ု ယံ
ို့ ကု ကည်ရမည်နည်ား။
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားတုံတခ
ုံ ပ ရလျှင၊် မမ၏ ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် ခပတရုံ၏ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခလျှ ြ်လှမ်ျား ြေင်ျားသည်
သမမ တရ ျားြုံ အ ျားထတ
ုံ ် ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခလျှ ြ်လှမ်ျား ြေင်ျားဟုံ အဓပပ ယ်ရ၏၊ ယင်ျားသည်
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် အမှနတ
် ြယ် သြျွမ်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် မမ၏ စတ်ခနသခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၏
လမ်ျားခကြ င်ျားလည်ျား ြစ်ခလသည်။ ခပတရုံ၏လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခလျှ ြ်လှမ်ျား ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့်် ၊
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်တွင ် ရှလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည် ခပတရုံ၏ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ မည်သုံ အတ
အြျ ခလျှ ြ်လှမ်ျားရမည်
့်
ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ယင်ျားအ ျား မည်သုံ လြ်
ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရမည် ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ ရှငျား် လင်ျားစွ သရမည်။
့်
ပထမဦျားစွ မမ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား၊ မခလျ ်ြန်ခသ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် မသ ျားစုံန္င
ှ ့်် မမ၏
ဇ တပြတန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အရ အ ျားလုံျားြပ
ုံ င် ခဘျားြယ်ထ ျားရမည်။ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်အခန ြင ့််
စတ်န္လ
ှ ုံျား အကြင်ျားမဲ့် ဆြ်ြပ်ရမည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၌ မမြယ
ုံ ်ြုံယ်
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ဆြ်ြပ်ရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျားအခပေါ်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထတ
ဲ ွင ် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားန္ှင ့််
သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
အ ရုံ စြ
ုံ ် ရမည် ြစ်ပပီျား၊ အရ ရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံခတ ်ြုံ သခဘ ခပါြ်န ျားလည်ြုံ ကြ
့် ြုျားစ ျားရမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လြ်ခတွျို့ြျင်သ
့် ျားုံ ြေင်ျား၏ အခ ြေြေအြျဆျားုံ န္ှင ့်် ပဓ န အြျဆျားုံ ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ

ခယရှု ြုံ မင်ပပီျားခန ြ် ခပတရုံလုံပ်ြေခ
ဲ့် သ အရ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ျား်
့် ဤနည်ျားအတင
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြငသ
့််
လူတစ်ဦျားသည် အခြ င်ျားဆျားုံ ရလဒ်မျ ျားြုံ ရယူန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စတ်န္လ
ှ ုံျားအကြင်ျားမဲ့် ဆည်ျားြပ် ြေင်ျားတွင ် သူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား၌ အ ရုံ ထ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ သ ၍မျ ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျားန္ှင ့်် ရရှ ြေင်ျားတုံ ပါဝင်
သည်။ သူ၏
့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြတ်ရှုစဉ် ခပတရုံသည် ဓမမအခတွျားအခြေေါ်ဆင
ုံ ရ
် အသပည ရရှ ြေင်ျားအခပေါ်
အ ရုံ စြ
ုံ ြ
် ုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် သူသည် ကသဝါဒမျ ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျားအခပေါ်၌ပင် အ ရုံ မစြ
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ြေျ။
့်
ယင်ျားအစ ျား သူသည် သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်
သခဘ ခပါြ် ြေင်ျားအခပေါ် အ ရုံ စြ
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏
န္ှစ်လုံြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျားအခပေါ် အ ရုံ ထ ျားြေဲသ
့် ည်။ ခပတရုံသည် လူသ ျား၏
အမျြုျားမျြုျားခသ ယုံယင
ွ ျား် ပျြ်စီျားသည့်် အခ ြေအခနမျ ျားအ ပင် လူသ ျား၏ ယုံယင
ွ ျား် ပျြ်စီျားခသ
သခဘ သဘ ဝန္ှင ့်် တြယ့်် ြေျြုျို့ယွငျား် ြေျြ်မျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ
န ျားလည်ရန်လည်ျား ကြြုျားစ ျားအ ျားထတ
ုံ ်ရင်ျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
ုံ ့်
့် ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခစရန်အလငှ
လူသ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားန္ှငယ
့်် ဉ်
ှ ခသ ြဏ္ဍအ ျားလုံျားြုံ
ြည်ဆ
့် ည်ျားခပျားြေဲသ
ုံ ျား် လုံြန
် ြေဲသ
့် ည်။ ခပတရုံ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအတင
့် ည့််
မှနြ
် န်ခသ လြ်ခတွျို့ြျင်ခ
ှ ့််
့် ဆ င်ြေျြ်မျ ျားစွ ရှြေဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
အြြ
ုံ ်ညဆ
ီ ျားုံ ပင် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်ြုံ ကြြုခတွျို့စဉ် လူတစ်ဦျားြ
ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ နည်ျားလမ်ျားပင် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခပတရုံသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ရ ြေျီခသ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုခနရစဉ် လူသ ျားအခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
တရ ျားစီရင်မှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျားလုံျား၊ လူသ ျား အခကြ င်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
ထုံတခ
် ြ ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျားလုံျား၊ ထုံ ပင်
် တ ်၏
့် လူသ ျားအခပေါ် ြုံယခ
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အ ျားလုံျားတန္ှ
ုံ ့် ငယ
့်် ဉ်
ှ လျြ် သူြ
ုံ ်သူ တင်ျားကြပ်စွ
့် ယ
ဆန်ျားစစ်ြေပဲ့် ပီျား ထန္
ုံ တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ဆလ
ုံ ုံရင်ျားြုံ န ျားလည် သခဘ ခပါြ်ရန် ကြြုျားပမ်ျားြေဲသ
့် ည်။
သူသည် ခယရှု ြ သူအ
့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျားလုံျားြုံ ဆင် ြေင် ခတွျားဆပပီျား
့် ျားခ ပ ြေဲသ
အ င်္ခ
ုံ ဆ င်ထ ျားရန် အသည်ျားအသန် ကြြုျားစ ျားြေဲပ့် ပီျား အလွနခ
် ြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ ရလဒ်မျ ျားြုံ ရရှြေဲသ
့် ည်။
ဤသုံ လြ်
ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားပစ
ုံ အ ျား ြင့်် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ
့်
သူြ
ုံ ်သသ
ူ န ျားလည် ြေင်ျားြုံ ရရှရန် စွမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်၊ လူသ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့််
့် ယ

အခ ြေအခနမျြုျားစတ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံ သူသန ျားလည်လ ြေဲရ
့် ုံ သ မြ လူသ ျား၏ အန္ှစ်သ ရ၊ သဘ ဝဗီဇန္ှင ့််
အမျြုျားမျြုျားခသ အ ျားနည်ျားြေျြ် မျြုျားစုံတြ
ုံ ့် လ
ုံ ည်ျား သန ျားလည်လ ြေဲသ
ုံ ်ြုံယ်
့် ည်။ ဤသည်မှ မမြယ
အမှနတ
် ြယ် သန ျားလည် ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ
ခပတရုံသည် မမြယ
ုံ ်ြုံယ် စစ်မှနခ
် သ သန ျားလည် ြေင်ျားြုံ ရရှြေဲသ
့် ည်သ မြ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထ၌
ဲ ခြ ် ပြေဲခ
့်် တ်ခသ
့် သ အရ မျ ျား ြစ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
စတ်သခဘ ထ ျား၊ သူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွြ် သူ၏ အလုံခတ ်၊
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် သူ၏ ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား စသည့်် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သူ သလ ြေဲသ
့် ည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ
သလ ြေဲသ
ုံ ည်ျားခြ င်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားြလ
ြေျစ်လုံြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားြုံလည်ျားခြ င်ျား
သန ျားလည် လ ြေဲသ
ျားခ ပ သြဲသ
့် ုံ ထ
ုံ ြေျန်ြ မျ ျားစွ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ယခနစြ
့်
့် အ
မခ ပ ြေဲခ
့် သ ် င ျားလည်ျား ဤြဏ္ဍမျ ျားတွင ် ခပတရုံအထဲ၌ ရလဒ်မျ ျားြုံ ရရှြေဲသ
့် ည်။ ဤသည်မှ
ရှ ျားပါျား၍ အြုံျားတန်ခသ အရ ြစ်ြေခ
ဲ့် လသည်။ ခပတရုံသည် ရ ြေျီခသ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ
ကြြုခတွျို့ ြေဲခ
် ါ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် သ ်လည်ျား၊ အြေျည်ျားန္ျားီှ ြေစ ျားြေဲရ
့် သည် မဟုံတပ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုတမှ
ုံ ့် သူြ
ုံ သ
် ူ န ျားလည် လ ြေဲရ
့် ုံ မျှမြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံလည်ျား
့် ယ
သြျွမ်ျားလ ြေဲသ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်။ ထုံ ပင်
့် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအတွငျား် ရှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားြုံ အထူျားသ ြင့်် သူအ ရုံ စြ
ုံ ် ြေဲသ
ှ ့််
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ဆီခလျ ်ညည
ီ ွတရ
် န် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သည်ြ
့် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆုံ
ခြျနပ်အ ျားရခစသင်သ
့် ရ ၌ ခပတရုံသည် ဤြဏ္ဍမျ ျားတွင ် ကြီျားမ ျားခသ
့် ည်အ
အ ျားထတ
ုံ ်ကြြုျားပမ်ျားမြ
ှု ုံ စြ
ုံ ထ
် တ
ုံ န္
် င
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား ရှငျား် လင်ျား ပတ်သ ျားမှု အ ပည်အ
့် ဝ ရရှခလသည်၊ ဤသည်မှ
သူ၏ဝင်ခရ ြ်မန္
ှု င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍ အလွနအလွ
် ့်
န ် အြျြုျား ပြု ြေဲခ
့် လသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ ြုံ ခ ပ ဆြေ
ုံ ပ
ဲ့် ါခစ၊ ထန္
ုံ တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သူအသြ်
ြစ်လ န္င
ုံ ပ် ပီျား
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ခရွ ျို့၊ ခပတရုံသည် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မကြ ြေဏ
ဆင် ြေင်ခအ ြ်ခမပ့် ပီျား အရသ ြေစ ျားန္င
ုံ ရ
် န် သူ၏န္ှလုံျားသ ျားထြ်တွင ် ထွငျား် ထုံမတ
ှ သ
် ျားထ ျားန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
ခယရှု ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားန ပပီျားခန ြ်၊ သူသည် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န္ှလုံျားသွငျား် န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်၊
ဤအရ ြ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအခပေါ်တင
ွ ် အထူျားတလည် အ ရုံ စြ
ုံ ်ပပီျား
ခန ြ်ဆျားုံ ၌ သူသည် အြျြုျားခြျျားဇူျားမျ ျား အမှနတ
် ြယ် ရရှြေဲခ
့် ကြ င်ျား ပသပါသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင့််
ဆခ
ုံ သ ် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လုံလုံလ ျားလ ျား လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျား၊
့် ျားုံ န္င

သမမ တရ ျားြုံ တစ်သခဝမတမ်ျား ြျင်ခ
ှ ့်် ဆီခလျ ်ညည
ီ ွတ်စွ
့် ဆ င်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ခနန္င
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်န္င
ှ အ
့်် ညီ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ြျင်က့် ြန္င
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျားန္ှင ့််
သူ၏ြုံယပ
် ုံင ် ထင် မင်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျားြုံ စွနပယ်
် ့် န္င
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျားတပင်
ုံ ့် ြစ်သည်။
ဤနည်ျားအ ျား ြင်၊့် ခပတရုံသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ လြ်ခတွျို့ြျ ြေင်ျားထဲသုံ ့်
ဝင်ခရ ြ်ြေသ
ဲ့် ည်။ အဓြအ ျား ြင့်် ဤသုံ ပြုလုံ
ပ်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် ခပတရုံ၏ အခစြေ ြေင်ျားမှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် ဆီခလျ ်ညည
ီ ွတလ
်
ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခပတရုံ၏လမ်ျားခကြ င်ျားအတင
ုံ ျား် ခလျှ ြ်လမ
ှ ်ျားနည်ျား” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွြ၊ုံ ့် ဦျားစွ ပထမ သူ၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားသည် မည်သည့်အ
် ရ
ဆလ
ုံ ုံသည်၊ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် မည်သည့်သ
ငှ
် တ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျားရမည်ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သန ျားလည်ရမည်။ လူတစ်ဦျားသည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြစစရပ်မျ ျားြုံ
သခဘ ခပါြ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ရှ ခြွရမည်။
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရြရန်
ုံ ့် ၊ အရည်အြေျင်ျားတစ်ြေြေ
ုံ ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည် ြစ်သည်။ လူမျ ျားစွ တသည်
ုံ ့်
ပင်ြအ
ုံ ျား ြင ့်် လုံခလ ြ်သည့်် မငမ
့်် ျားမှုရခသ
ှ
အရည်အြေျင်ျား မရှကြခပ၊ ထအ
ုံ ခ ြေအခနတွင ်
သငအ
့်် ခန ြင ့်် အြုံျားအြေခပျားရမည် ြစ်ပပီျား ပုံင်္လ
္ ဓဋ္ဌ န်ြျြျ ကြြုျားစ ျားလုံပ်ခဆ င်ရမည် ြစ်သည်။
သင်၏ အရည်အြေျင်ျား ဆျားုံ ရွ ျားခလခလ၊ န္ှလုံျားသင
ွ ျား် အ ျားထတ
ုံ ်မှုြုံ သင် စုံြ်ထတ
ုံ ်ရခလခလ ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ သင်၏ သန ျားလည်မှု ကြီျားမ ျားခလခလန္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
သင် လြ်ခတွျို့ လုံပ်ခဆ င်ခလခလ၊ စလ
ုံ င် ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ သင်
ခ ြေြေျန္င
ုံ ရ
် န်
့်
လျင် မန်ခလခလ ြစ်သည်။ ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျား နယ်ပယ်တွင ် သင်သည်
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ ၏
် ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အန္ှစ်သ ရြုံ သခဘ ခပါြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လြ်ခတွျို့ အရှတရ ျားြုံ
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ် ြေင်ျားအ ျား ြငလ
့်် ည်ျား သင်သည် စုံလင်ခစ ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ ၏
် ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခနစဉ်န္ှ
့်် မျှ ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားအ ျား ြင၊့်် သင်သည် မမ၌ မည်သည့်အ
် ရ
့် ငအ
ြေျြုျို့တသ
ဲ့် ည်ြုံ သရှလ သငသ
့်် ည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် သင်၏ ခသခစန္င
ုံ ခ
် သ အ ပစ်အန အဆ န္ှင ့််
သင်၏အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ သတ ပြုမသငပ့်် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထ ဆုံခတ င်ျားြ အသန ျားြေသငခ
့်် ပသည်။
ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင၊့်် သင်သည် တ ြည်ျား ြည်ျား စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား ြေရလမ်မ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရသည့််
့် ည်။ စလ
လမ်ျားခကြ င်ျားမှ - ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ အန္ှစ်သ ရြုံ သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား၊

ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အခတွျို့အကြြုထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားြုံ ရရှ ြေင်ျား၊ မမ၌
မည်သည့်အ
် ရ ြေျြုျို့တဲသ
့် ည်ြုံ သရှလ ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုခတ ်ြုံ န ြေ ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝန်ထပ
ုံ ်အခပေါ် သတရှ ြေင်ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ အ ျား ြင့်် ဇ တပြတြုံ
စွနလ
် ့် တ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သင်အ
ုံ သ
် ည့်် သင်၏ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားန္ှင ့််
့် ခတွျို့အကြြုမျ ျားြုံ ကြယ်ဝခစန္င
မကြ ြေဏမတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျားတင
ွ ် ပါဝင် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ အမျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသြ်တ ြစ်ခစ
သင်၏ ြယ
ုံ ်ခရျားြယ
ုံ ်တ န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသြ်တ ြစ်ခစ၊ ကြီျားမ ျားခသ စုံခဝျား ြေင်ျားမျ ျား ြစ်ခစ
ခသျားငယ်ခသ စုံခဝျား ြေင်ျားမျ ျား ြစ်ခစ၊ ထအ
ုံ ရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် သင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ပငမ်သြ်ခစန္င
ုံ ပ် ပီျား သူထ
ုံ ြ
် ုံအလ
ုံ ့် သငြ
ငှ
့်် ုံ အခတွျို့အကြြု ဆည်ျားပူျားြေွငခ
့်် ပျားပပီျား
့် ပန်လ န္င
့်
ခလ့်ြျငမ
့်် ြ
ှု ုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျားသည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား ြစ်စဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပင
ုံ ျား်
ြစ်ခပသည်။ ယြေင်ြ ခ ပ ဆထ
ုံ ျားသည့်အ
် တင
ုံ ျား် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ သငအ
့်် ခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ ယကုံ ြည် ြေင်ျားန္ှင ့််
ြေျစ် ြေင်ျား ရရှြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ထန္
ငှ
ုံ တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် မည်ျားစမ်ျားပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ြ
် ုံ မ
် ုံယ် အြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။ ဤပုံစ ြင၊့်် သင်သည်
့် မြုံယြ
သင်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စ တန်ဆန်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တ ြည်ျား ြည်ျား ြေွ ြေျလမ်မ
့် ည်၊
မမထမှ မသင်ခ
ုံ န
ှ လ
် ူတစ်ဦျား၏
့် လျ ်ခသ ကြရွ ယ်မှုမျ ျား ြင်ျားမဲခ
့် စလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ပမ
ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်အတုံငျား် အသြ်ရင
ှ ် ခနထင
ုံ လ
် မ်မ
့်် တွငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
့် ည် ြစ်သည်။ သငအ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ကြီျားမ ျားခလခလ- ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ သင် ြေရခလခလစ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား၏ လမ်ျားများုံ ြေရမှု နည်ျားခလခလ ြစ်သည်။ သင်၏ လြ်ခတွျို့ြျခသ
အခတွျို့အကြြုမျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ သင်
သည် တ ြည်ျား ြည်
့်
ခ ြေြေျလမ်မ
့်် ခန ြင ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရရန် ဆန္ဒရပါြ၊
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည် ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
့် ၍၊ သငအ
အလုံခတ ်ြုံ သတရှြုံန္ှ့် င ့်် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုြမှ
ုံ ့် အထူျားသ ြင ့််
အခရျားကြီျားခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင် ြေင်ျားြရ
ုံ ရှြအလ
ုံ ့်
ငှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလခ
ုံ တ ်ြုံ အခလျားထ ျားခလ ”့်
မှ

သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ ြုံ ယုံကြည်လျှင၊် ခနစဉ်
ှု ျ ျားသည်
့် ြစ်ပျြ်မမ
ခြ င်ျားသည် ြစ်ခစ၊ ဆျားုံ သည် ြစ်ခစ အလျဉ်ျားသငသ
့်် လုံ မ ြစ်သည်ြုံ သင်ယုံရပါမည်။ ယင်ျားမှ
တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားြ တမင်တြ သငအ
့်် ခပေါ် မညြှ မတ ပြုခန ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သငြ
့်် ုံ ပစ်မှတ်ထ ျားခန ြေင်ျား

မဟုံတခ
် ပ၊ ဤအရ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ စီစဉ်ထ ျားြေဲ့် ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အဘယ်ခကြ င ့်် ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ စီစဉ်ညန်ကြ ျားသနည်ျား။ ယင်ျားမှ သင် မည်သူ ြစ်သည်ြုံ
ထုံတ်ခြ ် ပရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သငြ
့်် ုံ ခြ ်ထတ
ုံ ြ
် ရန်
ုံ ့် မဟုံတရ
် ပါ၊ သငြ
့်် ုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားမှ အဆျားုံ သတ်
ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် မဟုံတခ
် ပ။ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မှ သငြ
့်် ုံ စုံလင်ခစရန်န္င
ှ ့်် ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ယင်ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ အဘယ်သုံ လုံ
ုံ ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
့် ပ်ခဆ င်ပါသနည်ျား။ သင်၏ြုံယ်ပင
စတ်သခဘ ထ ျား၊ သင်၏သဘ ဝဗီဇန္ှင ့်် အန္ှစ်သ ရ၊ သင်၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားန္ှင ့််
သင်ြေျြုျို့တခ
ဲ့် သ အရ တြ
ုံ ့် ုံ သင်အ
့် ျား သတ ပြုမခစ ြေင်ျား ြင ့်် သူ စတင်သည်။ ဤအရ မျ ျားြုံ သ ြေင်ျားန္ှင ့််
ယင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ရှငျား် လင်ျားခသ သန ျားလည်မတ
ှု စ်ြေုံရှ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
သမမ တရ ျားြုံ
သင်ခလ့်လ လုံြစ
် ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား သင်၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တ ြည်ျား ြည်ျား
စွနပ
် ့် စ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သငြ
့်် ုံ အြေွငအ
့်် ခရျားတစ်ြေုံ ခပျားခန ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။
ဤအြေွငအ
့်် ခရျားြုံ မည်သအမ
ုံ ့် အရယူရမည်ြုံ သင်သရန် လုံအပ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
မခလျှ တ
့်် ပ။ အထူျားသ ြင့်် သင်သည် သင်ဝ
့် မ်ျား ငင်ျားြေုံ ြေင်ျား မ ပြုသငခ
့် န်ျားြျင်ရှ
ဘုံရ ျားသြေင်စီစဉ်ခပျားသည့်် လူမျ ျား၊ ြစစရပ်မျ ျား၊ အမှုအရ မျ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ရင်ဆင
ုံ က် ြြုခတွျို့ရခသ အြေါ၊
အမှုအရ မျ ျားသည် မမ ြစ်ခစလုံသည်အ
့် တင
ုံ ျား် မဟုံတပ
် ါဟုံ စဉ်ဆြ်မ ပတ် မြေစ ျားန္ှင။့်် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခရှ င်လဲြုံ သ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အပမဲ အ ပစ်တင်ြ န ျားလည်မလ
ှု ွဲြုံ စဉ်ဆြ်
မ ပတ် ဆန္ဒမရှန္ှင။့််
့် မဟုံ
့်
ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ သင် စဉ်ဆြ်မ ပတ် လုံပ်ခဆ င်ခနပါြ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
ကြြုခနရ ြေင်ျားမဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြ သမမ တရ ျား စစ်မန
ှ မ
် ထ
ှု သ
ဲ ုံ သင်
ဝင်ခရ ြ်ြုံရန်
့်
့် အတွြ်
အလွနြေ
် ြ်ြေခ
ဲ စလမ်မ
့် ဝ န ျားမလည်န္င
ုံ သ
် ည့်် သင် ကြြုရခသ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမဆ၊ုံ
့် ည်။ သင်အ ပည်အ
အြေြ်အြေဲ ြစ်ခပေါ်သည့်အ
် ြေါ၊ ြျြုျားန္နွ ြေတတ်ရန် သင်ယူရမည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့သုံ ့်
လ ြေင်ျားန္ှင ့်် သ ၍ ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျား ြင ့်် စတင်သငသ
့်် ည်။ ထန
ုံ ည်ျား ြင့်် သင်မသလုံြမ
် ီ
သင်၏အတွငျား် စတ် အခ ြေအခနတွင ် အခ ပ င်ျားအလဲတစ်ြေုံ ြစ်ခပေါ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သင်သည်
သင်၏ ပဿန ြုံ ခ ြရှငျား် ရန် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ုံ ြင
့် ည်။ ထသ
့် ့်် သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုခတ ်ြုံ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားန္င
ုံ လ
် မ့််မည်။ ဤအရ ြစ်ပျြ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ သင်အ
့် ထဲ၌
သမမ တရ ျားစစ်မှနမ
် ှု ြစ်ခပေါ်လမ်မ
့် န္
ုံ င
ှ ့််
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဤသည်မှ သင်တုံျားတြ် လ မည်ပ
သင်ဘ
် ပ င်ျားလဲမြ
ှု ုံ ကြြုရမည့်ပ
် ုံ ြစ်သည်။ ဤအခ ပ င်ျားအလဲြုံ
့် ဝအခ ြေအခန၏ အသွငခ
သင်ကြြုရပပီျား ဤသမမ တရ ျားစစ်မန
ှ မ
် ှုြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ဝည ဉ်ရငြ
့်် ျြ်မြ
ှု လ
ုံ ည်ျား သင်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ လ
် မ်မ
့်် ျြ်မန္
ှု င
ှ အ
့်် တူ အသြ်လုံြလ
်
မည်။ အြယ်၍ လူတစ်ဦျားသည်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဝည ဉ်ရငြ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားအခပေါ် အခ ြေြေလျြ် အပမဲအသြ်ရင
ှ လ
် ျှင ်

သူတ၌
ုံ ့် စတ်အ ျားထြ်သန်မ၊ှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ျားထတ
ုံ ်မှု မည်မျှပင်ရပါခစ၊
ှ
သူတြ
ုံ ့် ုံ ဝည ဉ်ရင်ြ
့် ျြ်မ၊ှု
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အသြ်ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်ဟုံ သတ်မှတ်၍ မရန္င
ုံ ခ
် သျားခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူတစ်ဦျားြေျင်ျားစီတင
ုံ ျား် တင
ွ ် အမှု ပြုပပီျား၊ သူ၏နည်ျားလမ်ျားမှ မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ၊ မည်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား၊
ြစစရပ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ျားြုံ သူ၏ အခစြေ ြေင်ျားတင
ွ ် သူအသျားုံ ြေျသည် ြစ်ခစ၊ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတ်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ မည်သခသ
ုံ ့်
အသခနအသထ ျားမျြုျား ရှပါခစ သူ၌
အဆျားုံ သတ်ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် တစ်ြေသ
ုံ လျှင ် ရှသည်- သင်ြ
့် ုံ ြယ်တင်ရန်ပင်တည်ျား။ သင်ြ
့် ုံ မြယ်တင်မီ
သူသည် သင်ြ
့် ုံ သဏ္ဌ န်ခ ပ င်ျားလဲခစရန် လုံအပ်ခသ ခကြ င့်် သင်အ
့် ခန ြင့်် အနည်ျားငယ်မျှ
ဒုံြခမြေရဘဲ ရှန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ သင်ဒြ
ုံ ခြေရြုံ လ
ွ ်
့် ည်သ ြစ်သည်။ ဤဒုံြခြေ ြေင်ျားတင
့် ုံလမ်မ
အခ ြေအခနမျ ျားစွ ပါဝင်န္င
ုံ သ
် ည်။ တစ်ြေါတစ်ရတွင ် သင်အခန ြင့်် သင်ြ
် င်
့် ုံယသ
သန ျားလည်လ ရန်အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ဝ
့် န်ျားြျင်တွင ် လူမျ ျား၊ ြစစရပ်မျ ျားန္ှင ့််
အမှုအရ မျ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခပေါ်ခစသည်၊ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတပ
် ါြ သင်သည်
တုံြရ
် ုံ ြ်ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား၊ ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေရန္င
ုံ ခ
် လသည်။
ြေွစ
ဲ တ်ြုံသြုံတင်ခပေါ်တွငရ
် ခသ
ှ
လူတစ်ဦျားြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ၊ သင်သည် ရလဒ်ခြ င်ျားတစ်ြေအ
ုံ တွြ်
န ြျင်မအ
ှု တန်အသင့်် ြေရြလ
ုံ ့် ုံပါသည်။ သင်သည် ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားြုံ
ြေရသည်အ
့် ြေျန်တင
ုံ ျား် န္ှင ့်် လူမျ ျား၊ ြစစရပ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ ြစ်ခပေါ်ခစသည့််
အြေျန်တုံငျား် တွင ် ယင်ျားြ သင်ြေ
ုံ ပျားပါသည်၊
့် စ ျားမှုမျ ျားြုံ န္ှုျားခဆ ်ပပီျား သင်ြ
့် ုံ မြှင်တ
့် င်မှုတစ်ြေခ
ထသ
ုံ ဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ် ဤသည်မှ မှနြ
် န်သ ြင်၊့် သင်၌ ဝည ဉ်ရငြ
့်် ျြ်မှု ရှလ လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား သင်သည်
သမမ တရ ျား စစ်မန
ှ မ
် ထ
ှု သ
ဲ ုံ ဝင်
့် ည် ြစ်သည်။
့် ခရ ြ်လမ်မ
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမမ တရ ျားြုံ ရရှရန်၊ သင်အ
့်် န်ျားြျင်ရှ လူမျ ျား၊ ြစစရပ်မျ ျားန္ှင ့််
့် ခန ြင့်် သငဝ
အမှုအရ မျ ျားမှ သင်ယရ
ူ မည်” မှ

သူ၏ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားတွင၊် ခပတရုံသည် အရ ရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစရန်
ကြြုျားစ ျားြေဲပ့် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှလ ခသ အရ အ ျားလုံျားြုံ န ြေရန် ကြြုျားစ ျားြေဲသ
့် ည်။ စျားုံ စဉ်ျားမျှ
ခစ ဒြတြ် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ သူသည် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ပင်၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျား၊
အတဒုံြခန္င
ှ ့်် သူအသြ်
တ တွင ် ြေျြုျို့တမ
ဲ့် မ
ှု ျ ျား ြင ့်် အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ြေန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်၊
့်
ယင်ျားတအထဲ
ုံ ့်
မှ မည်သည်အ
့် ရ ြမျှ သူ၏ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြေျစ် ြေင်ျားအ ျား မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ပ။
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အဆျားုံ စန
ွ ် ြေျစ် ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါတစ်ဦျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် တ ဝန်ြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။

ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၌ ြစ်ခစ၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၌ ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အတဒုံြခ၌ ြစ်ခစ၊ သင်သည်
ခသသည်အထ န ြေ ြေင်ျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှပပီျား၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျားြေ
သတတဝါတစ်ဦျားြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှသငသ
့်် ည့်် အရ ြစ်သည်၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျား၏
စင်ကြယ်မှု ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူသည် ဤမျှ စွမ်ျားခဆ င် ရရှန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီခသ ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါတစ်ဦျား ြစ်ပပီျား၊ ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် စတ်ဆန္ဒြုံ ဤအရ ထြ်
သ ၍ခြျနပ်ခစသည်အ
့် ရ မည်သည့်အ
် ရ မျှမရှခြေျ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခအ င် မင်မှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရှု ျားနမ့််မှုသည် လူခလျှ ြ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားအခပေါ်တင
ွ ် မူတည်သည်” မှ

လူတသည်
ုံ ့်
အသြ်ရင
ှ ခ
် သ သတတဝါမျ ျား ြစ်လ ရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြ်ခသြေရန်၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ြေ ြေင်ျားြုံ ရရှရန် ဆန္ဒရပါြ၊
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ့်
လြ်ြေရမည်။ သူ၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဝမ်ျားခ မ ြ်ဝမ်ျားသ ြျြုျားန္ွန ြေ
ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြင
ုံ တ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဝမ်ျားခ မ ြ်ဝမ်ျားသ
လြ်ြေရမည် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့််
သမမ တရ ျားမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ က် ြလမ်မ
ုံ သ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထမ
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ရရှ
ှ ခ
် သ သတတဝါမျ ျား အမှနတ
် ြယ်
့် မည် ြစ်ြ အသြ်ရင
ြစ်လ ကြလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်သည် အသြ်ရှင ် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်လ ပပီျားသတ
ူ စ်ဦျား ြစ်သခလ ” မှ
့်

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အနည်ျားငယ်မျှ န ြေ ြေင်ျား မရှသူမျ ျား၊ သူ၏န မြုံ အသအမှတ် ပြုရုံ မျှ ပြုသူမျ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သန ျားကြင်န မှုန္င
ှ ့်် ြေျစ်ြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျား န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသစတ်အြေျြုျို့ ရှခသ ်လည်ျား၊
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ အမီမလုံြသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
လြ်ရအလုံ
ှ
ပ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မန ြေခသ သူမျ ျား- ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခြျျားဇူျားခတ ်အလယ်တွင ် အသြ်ရှငက် ြပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားန္ှင ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ
ြေရကြမည်မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န ြေ ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခမွျို့ခလျ ် ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင၊့်် ပပီျားလျှင ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အသြ်တ မျ ျားတင
ွ ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ဆင ့်် စလ
ုံ င်ခစသည်။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ယုံကြည် ြေင်ျားမှ တစ်ဆငသ
့််
လူတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ထအ
ုံ ြေါမှသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််

သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် စစ်မှနခ
် သ အသပည ြုံ ၎င်ျားတုံ ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် င
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားအလယ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ရ
် ြေင်ျားြုံ စတ်ခြျနပ် ြေင်ျားမရှဘဲလျြ်၊ သမမ တရ ျားြုံ
တြ်ကြစွ တမ်ျားတပပီျား ရှ ခြွ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားြေရြုံ ကြ
့် ြုျားစ ျား ြေင်ျား- ဤသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သတရှစွ န ြေ ြေင်ျားဟုံ ဆလ
ုံ ုံသည့်အ
် ရ ြစ်ပပီျား၊ ဤသည်မှ သူလုံြေျင်သည့််
ယုံကြည် ြေင်ျား အတအြျ ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျားတင
ွ ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
န ြေသငသ
့်် ည်” မှ

အခန်ား င ား ဘုရ ားသခင်၏ လူဇို့ တခံယခူ ခင်ားနှင ်ို့ တ်သက်သည်ို့
သမမ တရ ားမျ ား
၁။ လူဇို့ တခံယခူ ခင်ားဆသ
ု ည်မှ အဘယ်နည်ား။ လူဇို့ တခံယခူ ခင်ား၏
အနှစသ
် ရမှ အဘယ်နည်ား။
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ား“လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား” သည် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တတွင ် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ သူ၏ ြန်ဆင်ျားြေ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အကြ ျားတွင ် လူဇ့် တပသ
ုံ ဏ္ဌ န် ြင့်် အလုံပ်လုံပ်၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ့်
လူဇ့် တြေယူရန်မှ ခရှျားဦျားစွ သူသည် ဇ တပြတ ြစ်လ ရမည်၊ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဇ တြပတ
ြစ်လ ရမည်၊ ဤအရ မှ အခ ြေြေအြျဆျားုံ ခသ မရှမ ြစ် လုံအပ်ြေျြ် ြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင ်
ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ သွယ်ဝြ
ုံ ်ခသ အနြ်အဓပပ ယ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူဇ့် တထဲတင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ၍
် အလုံပ်လုံပ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရ၌
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၊ လူသ ျားတစ်ခယ ြ် ြစ်လ ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တြေအသြ်တ န္ှင ့််
အလုံပ်ြုံ အဆင်န္
ှ ်ဆင့်် ြေွဲ ြေ ျား၍ရသည်။ ပထမအဆင်မ
့် စ
့် ှ သူ၏ အမှုခတ ်ြုံ မထမ်ျားခဆ င်ြေင်
ခနထင
ုံ ရ
် င
ှ သ
် န်ြေခ
ဲ့် သ အသြ်တ ြစ်သည်။ သူသည် သ မန်လူသ ျားမသ ျားစ၊ုံ လုံျား၀
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ြင့်် လူဘဝ၏
သ မန်ြယ
ုံ ြ
် ျင်တ
့် ရ ျားမျ ျား၊ ပညတ်တရ ျားမျ ျားြုံ လုံြ်န ရင်ျား၊
့်
(အစ ျားအစ ၊ အဝတ်အထည်၊ ခနထင
ုံ စ
် ရ ၊ အပ် ြေင်ျားစသည်)့် သ မန်လူသ ျား လုံအပ်ြေျြ်မျ ျား၊ သ မန်
လူအ
ုံ သ
် ည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ လျှင၊်
့် ရ
့် ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သ မန် လူြေ့် စ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် ခနထင
ဤပထမအဆင့်် အခတ အတွငျား် သူသည် ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ မဟုံတ၊် လုံျား၀ သ မန်

လူသဘ
ဝ၌ သ မန်လူသ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျား အ ျားလုံျားတင
ွ ် ပါဝင်လုံပ်ခဆ င်ရင်ျား အသြ်ရင
ှ ်
့်
ခနထင
ုံ သ
် ည်။ ဒုံတယအဆင်မ
ုံ သ
် ည့််
့် ှ သူ၏ အမှုခတ ် စတင်ထမ်ျားခဆ င်ပပီျားခန ြ် အသြ်ရှင ် ခနထင
အသြ်တ ြစ်သည်။ သူသည် သဘ ဝလွန ် ြစ်သည့်် အ ပင်ပန်ျားလြခဏ ဘ မျှမ ပဘဲ
သ မန်လြ
ူ ့် ုံယထ
် ည် ြင ့်် သ မန် လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် ြျန်ျားဝပ်ခနခသျားသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သူသည်
့်
သူ၏အမှုခတ ်အတွြ်သြ်သြ်သ အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား၊ ဤအြေျန်အခတ အတွငျား်
သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ သ မန်အလုံပ်
ဆြ်လြ်တည်ရန္
ှ င
ုံ ရ
် န်အတွြ် လုံျားဝ တည်ရသည်
ှ
၊ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
ထအ
ုံ ြေျန်သခရ
ုံ ့် ြ်ခသ အြေါ သူ၏ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် အမှုခတ ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှသည့််
အခနအထ ျားအထ ရငြ
့်် ျြ်လ ပပီ ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
အကြင်ျားမဲဘ
ုံ ျားသခဘ သဘ ဝ န္ှစ်မျြုျားစလုံျား၏ အသြ်တ လည်ျား ြစ်ခသ သူအသြ်
တ ၏
့် ရ
့်
ဒုံတယအဆင်သ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ထမ်ျားခဆ င်ရန် ြစ်သည်။
့် ည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ သူ၏သ မန်လသဘ
သူအသြ်
တ ၏ ပထမအဆင့်် အခတ အတွငျား် တွင ် သူသည် လုံျား၀ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲ ခနရ ြေင်ျား၏
့်
အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏လူသဘ
ဝသည် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်၏ အလုံျားစြ
ုံ ုံ
့်
ထန်ျားသမ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခသျား၊ မရင်ြ
ဝ ရင်ြ
့် ျြ်ခသျား၍ ြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့် ျြ်လ ပပီျား
့်
သူ၏အမှုခတ ်အ ျား ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှလ သည့်် ခန ြ်ပုံငျား် တင
ွ မ
် ှ သူထမ်ျားခဆ င်သင်သ
့် ည့််
သူ၏အမှုခတ ်ြုံ စတင်ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဇ တပြတအခနန္ှင ့်် သူသည် ကြီျားထွ ျား
ရင်ြ
့် တွြ် သူအသြ်
တ ၏ ပထမအဆင်သ
ူ ့်
ဝ
့် ျြ်ရန် လုံအပ်သည်အ
့် ည် သ မန်လသဘ
့်
အသြ်တ ပင် ြစ်ပပီျား၊ ဒုံတယအဆင်၌
ဝသည် သူ၏အလုံပ်န္င
ှ ့်် အမှုခတ ်ြုံ
့် မူ သူ၏လူသဘ
့်
ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသည်အ
့် တွြ် သူ၏အမှုခတ ်လုံပ်ငန်ျားမျ ျား လုံပ်ခနသည်အ
့် ခတ အတွငျား်
အသြ်ရင
ှ သ
် ည့်် လူဇ့် တြေဘုံရ ျားသြေင်၏အသြ်တ သည် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ
့်
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား န္ှစ်မျြုျားလုံျား ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူခမွျားြွ ျားသည့််
အြေျန်မစ
ှ ၍ သဘ ဝလွန ် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ ပပပီျား သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
ခလျားနြ်စွ စတင်ြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သူတွ
ုံ ရ
် အန္ှစ်သ ရရှလမ်မ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
့် ည် မဟုံတခ
့် င ် ြေန္ဓ ဆင
သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ြေန္ဓ ဆင
ုံ ရ
် အန္ှစ်သ ရအတွြ် တည်ရှ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ လူသဘ
ဝ
့်
့်
မရှဘဲန္င
ှ ့်် လူဇ့် တ မရှန္င
ုံ ၊် လူသဘ
ဝမရှခသ ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်ခယ ြ်သည်လည်ျား လူသ ျားတစ်ဦျား
့်
မဟုံတခ
် ပ။ ဤနည်ျားအ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ၏ လူသဘ
ဝသည် ဘုံရ ျားသြေင်
့်
ြေယူထ ျားခသ ဇ တပြတ၏ ပင်ြုံင်္ဏ
ုံ ် ဒပ် ြစ်သည်။ “ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူခသ အြေါ
သူသည် အကြင်ျားမဲ့် ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားလုံျားဝမဟုံတ”် ဟုံ ဆုံ ြေင်ျားသည်

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခစ ်ြ ျား ြေင်ျားပင် ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ ဤထွြ်ဆြေ
ုံ ျြ်မျြုျား လုံျား၀မရှဘဲ၊
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားြုံ ြေျြုျားခြ ြ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
စတင်ထမ်ျားခဆ င်သည့်် ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တွငပ
် င်လျှင၊် သူ၏အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ြေျန်၌ သူသည် သူ၏
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝထဲ၌ လူသ ျားအ ပင်ပန်ျားြယ
ုံ ်ထည်န္င
ှ အ
့်် တူ ခနထင
ုံ ဆ
် ပ
ဲ င် ြစ်သည်၊
ထအ
ုံ ြေျန်၌ပင် သူ၏လူသဘ
ဝသည် သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ သ မန်ဇ တပြတ၌
့်
အလုံပ်လုံပ်ခစသည့်် ရည်ရွယ်ြေျြ် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားအတွြသ
်
ခဆ င်ရွြ်ခပျားသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်သမ
ူ ှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် ြန်ျားဝပ်ခနသည့်် ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ
့်
ြစ်သည်။ လုံပ်ခဆ င်ခနသည်မှ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ြစ်ပပီျား သူ၏လူသဘ
ဝ
့်
မဟုံတခ
် သ ် င ျားလည်ျား ယင်ျားဘရ
ုံ ျား၏သခဘ သဘ ဝြုံ သူ၏လူသဘ
ဝထဲ သဝ
ုံ ြ
ှ ်ထ ျားသည်၊
့်
အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့်် သူ၏အလုံပ်ြုံ သူ၏ ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျားြ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား သူ၏လူသဘ
ဝြ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား အလုံပ်ြုံ
့်
ထမ်ျားရွြ်သည်မှ ြ ျား သူ၏ဇ တပြတ ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားတစ်ဦျား ြစ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်သည်ဟုံ ခ ပ န္င
ုံ သ
် ည်၊ အခကြ င်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူြ
ုံ ်ထည်န္င
ှ ၊့််
့် ယ
လူသ ျားအန္ှစ်သ ရသ မြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရပါ ရှသည့်် ဇ တပြတထဲတွင ် ခနထင
ုံ သ
် ည့််
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်လ ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
လူသ ျားတစ်ခယ ြ် ြစ်သည်အ
့် တွြ် ြန်ဆင်ျားြေ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမဆ၏
ုံ အထြ်၌ရှပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် မည်သည့်လ
် ူသ ျားမဆ၏
ုံ အထြ်၌လည်ျား ရှသည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူြသ
ဲ့် ပင်
ုံ ့် လူြေန္ဓ
ုံ ထ
် ည် ရှကြသည်သ
့် မ
ူ ျ ျားထတ
ဲ ွင၊် လူသဘ
ဝြုံ
့် အ ပင်ပန်ျားြယ
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြသည်သ
့် မ
ူ ျ ျားထဲတွင၊် သူတစ်ပါျားတည်ျားသ လျှင ် လူဇ့် တြေယူသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယတ
် ုံင ် ြစ်ပပီျား အ ြေ ျားသအ
ူ ျားလုံျားမှ မူ ြန်ဆင်ျားြေလူသ ျားမျ ျားသ ြစ်သည်။ ထသ
ုံ အ
ူ ျားလုံျားတတွ
ုံ ့် င ်
လူသဘ
ဝရှကြခသ ်လည်ျား ြန်ဆင်ျားြေလူသ ျားမျ ျား၌ လူသဘ
ဝမှလွဲ၍ ဘ မျှမရှကြခပ၊
့်
့်
လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြမူ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည်၊ သူ၏ဇ တပြတ၌ သူသည်
လူသဘ
ဝရှရုံ သ မြ ပုံအခရျားကြီျားသည်မှ ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝ ရှခန ြေင်ျား ြစ်သည်။
့်
သူ၏လူသဘ
ဝြုံ သူဇ့် တပြတ၏ အ ပင်ပန်ျားသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် သူ၏ခနစဉ်အသြ်
တ တွင ်
့်
့်
မင်န္င
ုံ ခ
် သ ် င ျားလည်ျား သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံမူ သ မင်ရန် ြေြ်ြေဲသည်။ သူ၏
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝသည် သူ၌ လူသဘ
ဝရှမှသ ခြ ် ပ ြေင်ျား ြစ်သည်အ
့် တွြန္
် င
ှ ့််
့်
လူမျ ျားစတ်ြျားူ ထ ျားသမျှ သဘ ဝလွန ် မဟုံတသ
် ည်အ
့် တွြ်၊ ၎င်ျားြုံ မင်န္င
ုံ ရ
် န်မှ လူတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
အလွနတ
် ရ ပင် ြေြ်ြေဲလှသည်။ ယခနြ
် င် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ
့် လတွငပ

အန္ှစ်သ ရြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ရ
် န်မှ လူတအတွ
ုံ ့်
ြ် အြေြ်ြေဆ
ဲ ျားုံ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားအရ ြုံ
ဤမျှရည
ှ လ
် ျ ျားစွ ငါခ ပ ပပီျားခသ ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ပ
် င်၊ သင်တအမျ
ုံ ့်
ျားစုံအတွြ် ထအ
ုံ ရ မှ
လျှြုျို့ ဝှြ်ဆန်ျားကြယ်မတ
ှု စ်ြေပ
ုံ င် ြစ်ခနခပဦျားမည်ဟုံ ငါခမျှ ်လင်သ
် ွင၊် ဤအခရျားြစစမှ
့် ည်။ အမှနတ
အလွနပ
် င်ရုံ ျားရင
ှ ျား် ၏၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ ြစ်လ သည်အ
့် တွြ်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရသည်
ဘုံရ ျား၏သခဘ သဘ ဝန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတုံ ခပါင်
ျားစပ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤခပါင်ျားစပ် ြေင်ျားြုံ
့်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငဟ
် ုံ၊ ြမဘ ခပေါ်၌ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံငဟ
် ုံ ခြေေါ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

ခယရှု ြမဘ ခပေါ်တင
ွ ် ခနထင
ုံ သ
် ွ ျားြေဲခ
့် သ အသြ်တ မှ ဇ တပြတ၏ သ မန်အသြ်တ
ြစ်သည်။ သူသည် သူဇ့် တပြတ၏ သ မန် လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် ခနထင
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ သူ၏အလုံပ်ြုံ
့်
ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားအတွြ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် န မြျန်ျားခသ သူမျ ျားြုံ
ြျန်ျားမ ခစပပီျား နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားအတွြ်၊ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ထူ
ဲ ှခသ အရ မျ ျားြုံ
့် ျားြလ
ပြုလုံပ် ြေင်ျားအတွြ် သူ၏ကသဇ အ ဏ သည် မျ ျားခသ အ ျား ြင့်် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ စတင် ြေင်ျား
မ ပြုမီအြေျန်အထ မမြယ
ုံ ်ြယ
ုံ ် ပသြေဲ့် ြေင်ျား မရှခပ။ သူ၏အမှုခတ ်ြုံ မထမ်ျားခဆ င်ြေင်၊
သူ၏အသြ် န္ှစ်ဆယ်ြ
့် ုံျားန္စ
ှ ် မတင
ုံ ြေ
် င်ြ သူ၏အသြ်တ ြ သူသည် သ မန်ဇ တပြတပင်
ြစ်ြေခ
ဲ့် ကြ င်ျား လုံခလ ြ်ခသ သြ်ခသ ြစ်သည်။ ယင်ျားခကြ င်န္
ှ ့်် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
့် င
စတင်မထမ်ျားခဆ င်ရခသျားသည့်် အတွြတ
် ခကြ
ုံ ့်
င့်် လူမျ ျားသည် သူအထဲ
တင
ွ ် ဘုံရ ျား၏
့်
သခဘ သဘ ဝရှခသ အရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မ မင်ြေကဲ့် ြ၊ သ မန်လူတစ်ခယ ြ်ထြ်ပ၍
ုံ ဘ တစ်ြေမ
ုံ ျှ
မ မင်ြေကဲ့် ြ၊ ၎င်ျားအြေျန်တုံနျား် ြ လူအြေျြုျို့တသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ ့်
့် ုံ ခယ သပ်၏သ ျားဟုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသြဲသ
သ မန် လူသ ျားတစ်ခယ ြ်ဟုံသ မင်ြေကဲ့် ြသည်။ လူမျ ျားြ သူသည်
သ မန်လူတစ်ခယ ြ်၏သ ျားဟုံ ခတွျားထင်ြေကဲ့် ြပပီျား၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူထ ျားခသ
လူဇ့် တပြတ ြစ်သည်ဆုံ ြေင်ျားြုံ လုံျားဝ မသြေဲက့် ြခပ၊ သူ၏အမှုခတ ်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်ခနြေျန်
အတွငျား် မှ ပင်လျှင၊် သူသည် အဩြွယ်ရ မျ ျားစွ ပြုလုံပ်ြေခ
ဲ့် သ ် င ျားလည်ျား၊ သူသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ
အ ပင်ပန်ျားြုံယထ
် ည်န္င
ှ ့်် ြေရစ်ခတ ် ြစ်ခနြေဲသ
့် တွြ၊် လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် သူြ
့် ည်အ
့် ုံ
ခယ သပ်၏သ ျား ြစ်သည်ဟုံသ ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြတုံနျား် ြစ်၏။ သူ၏ သ မန်လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
သူ၏အလုံပ်န္စ
ှ ်ြေစ
ုံ လုံျားသည် ပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ ြည်စ
့် မ
ွ ်ျားရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ဇ တပြတထဲသုံ အလ
ုံျားစုံ ၀င်ခရ ြ်လ ြေဲခ
့် ကြ င်ျား၊ သ မန်လူသ ျားတစ်ခယ ြ် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
့်
ြစ်လ ခကြ င်ျားြုံ သြ်ခသ ပရန်၊ တည်ရြေဲ
ှ ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏အလုံပ်ြုံ မစတင်ြေင်ြ

သူ၏သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝသည် သူသည် သ မန်ဇ တပြတ ြစ်ခကြ င်ျား သြ်ခသပင် ြစ်ပပီျား၊
ခန ြ်ပင
ုံ ျား် သူအလုံပ်လုံပ်လုံပ်ြေဲ့် ြေင်ျားမှ လည်ျား သူသည် သ မန် ဇ တပြတသ ြစ်ြေခ
ဲ့် ကြ င်ျား
သြ်ခသ ပသည်။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သူသည် ဇ တပြတ၌ သ မန် လူသဘ
ဝန္ှငပ
့်် င်
့် ခ
့်
နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အြ
့် ွယခ
် သ အမှုမျ ျားြုံ ခဆ င်ရွြြေ
် ပဲ့် ပီျား၊ န မြျန်ျားခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ
ြျန်ျားမ ခစြ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ နမတ်လြခဏ မျ ျား
သူ ပြုန္င
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျား၏ အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏ဇ တပြတသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကသဇ အ ဏ ရှပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ် ၀တ်ဆင်ထ ျားသည့်် ဇ တပြတ ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
ဤကသဇ အ ဏ ြုံ သူပုံငဆ
် င
ုံ ထ
် ျား ြေင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊
ထသ
ုံ ပ
ုံ ့် င
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားခကြ င့်် သူသည် ဇ တပြတ မဟုံတခ
် ကြ င်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။
န မြျန်ျားခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ ြျန်ျားမ ခစ ြေင်ျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားသည် သူ၏အမှုခတ ်တွင ်
ထမ်ျားခဆ င်ရန်လုံအပ်သည့်် အလုံပ်ပင် ြစ်သည်၊ ၎င်ျားမှ သူ၏လူသဘ
ဝထဲတင
ွ ် သဝ
ုံ ှြ်ထ ျားခသ
့်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ ခြ ် ပြေျြ်တစ်ရပ် ြစ်ပပီျား၊ မည်သည့်် နမတ်လြခဏ မျ ျားြုံ
သူ ပသည် ြစ်ခစ၊ သူ၏ကသဇ အ ဏ ြုံ မည်ြသ
ဲ့် ပင်
ုံ ့် ပသည် ြစ်ခစ၊ သူသည်
သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝထဲတင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား၊ သ မန် ဇ တပြတ ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်။
ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်တွင ် အခသြေပပီျားခန ြ် ရှင ် ပန်ထခ မ ြ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အြေျန်အထ၊ သူသည် သ မန်
ဇ တပြတ၌ ြန်ျားဝပ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ အပ်န္င
ှ ျား် ခပျား ြေင်ျား၊ န မြျန်ျားခသ သူြုံ
ြျန်ျားမ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျား အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
သူအမှု
့် ခတ ်၏
အစတ်အပင
ုံ ျား် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏သ မန် ဇ တြပတ၌ ခဆ င်ရွြြေ
် သ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်အ ျားလုံျားပင် ြစ်သည်။
သူသည် ြ ျားတင
ုံ သ
် ုံ မသွ
ျားြေင်တွင ် သူမည်သည်အ
့် ရ ြုံ လုံပ်ခနြေဲသ
့် ည် ြစ်ပါခစ၊ သူ၏သ မန်
့်
လူဇ့် တပြတန္ှင ့်် ဘယ်ခသ အြေါမျှ မြေွြေ
ဲ ွ ြေဲခ
့် ပ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်ခတ ်တုံင ် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံင၏
် အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြခ
် နြေဲခ
့် သ ် င ျားလည်ျား၊ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူထ ျားခသ လူဇ့် တ ြစ်သည်အ
့် တွြ၊် သူသည် အစ စ ျားပပီျား အဝတ် ဝတ်ဆင်ြေသ
ဲ့် ည်၊
သ မန်လူသ ျား၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျား ရှြေဲပ့် ပီျား၊ သ မန်လူသ ျား၏ အသဉ ဏ်န္င
ှ ့်် သ မန်လူသ ျား၏စတ်တုံ ့်
ရှြေဲသ
့် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားမှ သူသည် သ မန် လူသ ျားတစ်ခယ ြ် ြစ်ခကြ င်ျား သြ်ခသ ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူထ ျားသည့်် လူဇ့် တသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ရှသည့်် ဇ တပြတ ြစ်ခကြ င်ျားန္ှင ့််
သဘ ဝလွန ် မဟုံတခ
် ကြ င်ျားြုံ သြ်ခသ ပ၏။ သူ၏လုံပ်ငန်ျားတ ဝန်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပထမလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အလုံပ်ြုံ ပပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ စရန်၊ ပထမလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြ ပြုလုံပ်ရမည့်် အမှုခတ ်
ြည်စ
့် မ
ွ ်ျားရန်ပင် ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ ရုံ ျားရုံ ျားပမ
ုံ ှနလ
် ူသ ျား တစ်ခယ ြ်သည်

ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အလုံပ်ြုံ ထမ်ျားခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်ြုံ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထမ်ျားခဆ င်ပပီျား၊ ဤနည်ျား ြင့်် စ တန်ြုံ
့်
န္ှမ်န္င
ှ ျား် ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဇ တြေန္ဓ
တစ်ြေုံ ြစ်လ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ ြစ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်၊
ဇ တပြတ ပြုခသ အလုံပ်မှ ဇ တပြတ၌ ပည့်ခ
် မ ြ်ခသ ၊ ဇ တပြတအ ျား ြင့်် ခြ ် ပခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ပင် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတမှလွဲ၍
မည်သတ
ူ စ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြမျှ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ ြည်စ
့် မ
ွ ်ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား
မရှခပ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ အ ြေ ျားမည်သတ
ူ စ်ဦျားမျှ မဟုံတဘ
် ၊ဲ ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူထ ျားခသ
လူဇ့် တတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားသ ၊ ဤသ မန် လူသဘ
ဝ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားသ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ အလုံပ်ြုံ
့်
ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသဘ
ဝသည် ဇ တပြတ၌ သ မန် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏
့်
အလုံပ်ြုံ ထန်ျားသမ်ျားရန် တည်ရသည်
ှ
။ သူ၏ သ မန် လူသ ျားအခတွျားအခြေေါ်သည် သူ၏သ မန်
လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ြေန္ဓ ဆင
ုံ ရ
် လုံပ်ခဆ င်မအ
ှု ျားလုံျားြုံ ခထ ြ်မသည်။ သူ၏ သ မန်
့်
လူသ ျားအခတွျားအခြေေါ်သည် ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်အ ျားလုံျားြုံ ခထ ြ်မရန်
တည်ရသည်
ှ
ဟုံ ခ ပ ၍ရသည်။ အြယ်၍ ထဇ
ုံ တြေန္ဓ သည် သ မန် လူသ ျားစတ်ြုံ မပုံငဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင် ထဇ
ုံ တပြတတွင ် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် ဇ တပြတ၌
သူလုံပ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်သည့်် အရ ြလ
ုံ ည်ျား ဘယ်ခသ အြေါမျှ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်န္င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သ မန်လူသ ျား စတ်ြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ ခ
် သ ် င ျားလည်ျား၊
သူ၏အလုံပ်သည် လူသ ျားအခတွျားအခြေေါ်န္င
ှ ့်် ခရ ခန္ှ ခန ြေင်ျား မရှခပ၊ စတ်ရခသ
ှ
လူသဘ
ဝြုံ
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြ
် ုံ လ
ဝထဲမှ အလုံပ်ြုံ သ မန်လူသ ျား အခတွျားအခြေေါ်ြုံ
့် ုံအပ်ြေျြ် ြင်၊့် သူသည် လူသဘ
့်
အသျားုံ ြေျ ြေင်ျား ြင့်် မဟုံတ်ဘဲ သ မန်စတ်န္င
ှ ့်် လုံပ်ခဆ င်သည်။ သူဇ့် တပြတ၏ အခတွျားအခြေေါ်မျ ျား
မည်မျှပင် မင်မ
ုံ ့် တ် အခတွျားအခြေေါ် ြင့််
့် ျားခနပါခစ၊ သူ၏အလုံပ်၌ ဆင် ြေင်ခတွျားခြေေါ်မှု သမဟုံ
စွနျား် ထင်ျား ြေင်ျား မရှခပ။ တစ်နည်ျားဆရ
ုံ လျှင၊် သူ၏အလုံပ်သည် သူဇ့် တပြတ၏ စတ်အ ျား ြင့််
အကြရလ ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ သူ၏ လူသဘ
ဝထဲရှ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်၏ တုံြ်ရုံ ြ်
့်
ခြ ် ပြေျြ်ပင် ြစ်သည်။ သူ၏ အလုံပ်အ ျားလုံျားသည် သူခြျပွနခ
် အ င် ခဆ င်ရွြ်ရန် လုံအပ်သည့််
အမှုခတ ်ပင် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ုံ ရ တစ်ြေုံြမျှ သူ၏ဦျားခန္ှ ြ်အ ျား ြင့်် အကြရလ ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။

ဥပမ အ ျား ြင့်် န မြျန်ျားသူြုံ ြျန်ျားမ ခစ ြေင်ျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြ ျားတုံငတ
် ွင ်
အခသြေ ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် သူ၏ လူစ့် တ်မှ ထုံတ်လုံပ်သည်အ
့် ရ မျ ျား မဟုံတခ
် ပ၊ ၎င်ျားအရ မျ ျားြုံ
လူသ ျားစတ်ရသည်
ှ
့် မည်သည့်် လူသ ျားမျှ ြစ်ခ မ ြ်ခအ င် မင်ခအ င် လုံပ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။
ထန
ုံ ည်ျားတစ
ူ ွ ပင်၊ ယခနြ
ုံ ် ြေင်ျား အလုံပ်သည် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့် လ၏ သမ်ျားပြ
ထမ်ျားခဆ င်ရမည့်် အမှုခတ ် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားမှ လူသ ျားဆန္ဒမှ ြစ်လ ခသ အလုံပ် မဟုံတခ
် ပ၊ ၎င်ျားသည်
သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ လုံပ်ခဆ င်သင်သ
့် ည့်် အလုံပ် ြစ်ပပီျား၊ မည်သည့်် ဇ တပြတ ဆန်ခသ
လူသ ျားြမျှ မစွမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်် အလုံပ် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သ မန် လူသ ျားစတ်ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည်၊ သ မန် လူသဘ
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ်
့် ခ
့်
သူ၏အလုံပ်ြုံ သူသည် လူသဘ
ဝ၌ သ မန်စတ်န္င
ှ ့်် ထမ်ျားခဆ င်ရမည် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
့်
ဤအရ သည် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်အလုံပ်၏ အန္ှစ်သ ရ ြစ်ပပီျား၊ လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ စင်စစ်လည်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

ခယရှု သည် အလုံပ်ြုံ မခဆ င်ရွြ်မီ သူသည် သူ၏သ မန်လူသဘ
ဝတွငသ
်
ခနထင
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
့်
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှမခ ပ န္င
ုံ ြေ
် ၊ဲ့် သူသည် လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှမသြေဲက့် ြခပ၊ လူတြ
ုံ ့် သူြ
့် ုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
သ မန်လူသ ျားတစ်ခယ ြ်အ ြစ်သ သရှြေဲက့် ြသည်။ သူ၏ လုံျား၀ ရုံ ျားရုံ ျားသ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝမှ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတထဲသုံ လူ
ုံ ည်မှ
့် ဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား ြစ်ခကြ င်ျားန္ှင ့်် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်ဆသ
လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်၏ခြေတ် ြစ်ခကြ င်ျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်အလုံပ်၏
ခြေတ်မဟုံတ်ခကြ င်ျား သြ်ခသပင် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဇ တပြတထဲတွင ်
လုံျားလုံျား အခြ င်အထည်ခြ ်ြေခ
ဲ့် ကြ င်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူသည်ခ
့် ြေတ်တင
ွ ်
သူ၏ဇ တပြတသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ်အ ျားလုံျားြုံ ခဆ င်ရွြ်မည် ြစ်ခကြ င်ျားတ၏
ုံ ့်
သြ်ခသပင် ြစ်သည်။ သ မန် လူသဘ
ဝရှခသ ြေရစ်ခတ ်သည် ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ
့်
အခြ င်အထည်ခြ ်ခသ ဇ တပြတ ြစ်ပပီျား၊ သ မန် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် အသစတ်န္င
ှ ့််
့်
လူသ ျားအခတွျားအခြေေါ်တုံ ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသည်။ “အခြ င်အထည်ခြ ်ြေရ ြေင်ျား” ဆသ
ုံ ည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်
့် င
လူသ ျား ြစ်လ ြေင်ျား၊ ဝည ဉ်ခတ ် လူဇ့် တ ြေယူ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်၊ ရှငျား် ရှငျား် ခ ပ ရလျှင ် ၎င်ျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ဇ တပြတထဲတွင ် သ မန် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ြန်ျားဝပ်ပပီျား၊ ၎င်ျားမှတစ်ဆင့်် သူ၏
့်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်ြုံ ခြ ် ပ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ အခြ င်အထည်ခြ ်ြေရ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်

လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ ဤအရ ပင် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

သြေင်ခယရှု အမှု ပြုခနြေဲခ
ုံ ်ခြ ် ပမှုမျ ျားစွ
့် သ အြေျန်ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျားထတ
ရှြေဲသ
ုံ ့် မင်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဥပမ အ ျား ြင ့်် သူသည် ြန္င
ုံ သ
် ည်၊ မင်္ဂလ ခဆ င်မျ ျားြုံ
့် ည်ြုံ လူတြ
တြ်ခရ ြ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ လူတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဆြ်ဆန္င
ုံ သ
် ည်၊ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် စြ ျားခ ပ န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
အမှုအရ မျ ျားြုံ ခဆွျားခန္ွျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သြေင်ခယရှု သည် သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုခသ အမှုမျ ျားစွ ြုံ ပပီျားစီျားြေဲပ့် ပီျား ဤအမှုအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ခြ ် ပြေျြ်န္င
ှ ့်် ထုံတခ
် ြ ် ြေင်ျားတုံ အမှ
န ် ြစ်ခပသည်။
့်
ဤအြေျန်ြ လအခတ အတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘုံရ ျား သခဘ သဘ ဝသည် လူတုံ မင်
ုံ ပ် ပီျား
့် န္င
တထ
ုံ ့် န္င
ုံ ခ
် သ နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် သ မန်ဇ တြေန္ဓ ထဲ၌ အမှနတ
် ြယ် ြစ်ခပေါ်လ ခသ အြေါတွင၊်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သ မင်န ျားလည် ြေင်ျားမှ ခပေါ်လုံြခ
် ပျ ြ်လုံြ် ြစ်သည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူထ
့်
နီျားြပ်၍မရန္င
ုံ ဟ
် ုံ လူတုံ မြေ
် ့် ျင်ဘြ်အခနန္ှင ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ပ။ ဆနြ
့် စ ျားရခတ ခ
အလုံြုံ သခဘ ခပါြ်ြုံ သ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏ လှုပ်ရှ ျားမှုတင
ုံ ျား် မှတစ်ဆင၊့််
့် မဟုံ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် ပပီျားလျှင ် အမှုမတ
ှ စ်ဆင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားသဘ ဝြုံ န ျားလည်ရန်
ကြြုျားစ ျားန္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ လူဇ့် တြေ လူသ ျားသည် သူ၏ လူသဘ
ဝမှတစ်ဆင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ဘုံရ ျားသဘ ဝြုံ ခြ ် ပပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ အသခပျားြေဲသ
့် ည်။ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ ့်် စတ်သခဘ ထ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ၏ ခြ ် ပြေျြ်မှတစ်ဆင ့််
ဝည ဉ်ခလ ြ၌ ြျန်ျားဝပ်သည့်် မင်၍မရခသ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထခတွျို့၍မရခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံလည်ျား
လူတထ
ုံ ့် ထုံတခ
် ြ ် ပြေဲသ
ဲ့် သ အရ မှ အခသွျားအသ ျားန္ှင ့်် ြန်တီျားထ ျားသည့်၊်
့် ည်။ လူတုံ ့် မင်ြေခ
လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပန္င
ုံ ခ
် သ ပုံသဏ္ဌ န် ြငရ
့်် ှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူဇ့် တြေ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ပင်ြုံလြခဏ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အဆငအ
့်် တန်ျား၊ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်၊ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားတြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ ြေင
ုံ မ
် ခစပပီျား လူသ ျားဆန်ခစြေဲသ
် ပင်သည်
့် ည်။ လူသ ျား၏ အ ပင်ပန်ျား အသွငအ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် စပ်လျဉ်ျား၍ အြနအ
် ့် သတ် အြေျြုျို့ ရှြေဲခ
့် သ ်လည်ျား၊ သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
သူ၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့််
အဆငအ
့်် တန်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လုံျားဝ ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်- ခြ ် ပ ြေင်ျားပုံစတွင ် ြွ ြေ ျားြေျြ် အြေျြုျို့သ
ရှခလသည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ြယ
ုံ ်ပင
ုံ လ
် ြခဏ န္ှင ့်် အဆငအ
့်် တန်ျားတြ
ုံ ့် ုံ

သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ပစ
ုံ န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျား ြင ့်် ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုြေဲသ
ုံ ည်ြုံ ငါတုံ ့်
့် ည်ဆသ
့်
မ ငင်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
် ဤအြေျန်ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ မှတစ်ဆင ့််
အမှု ပြုြေဲသ
့်် ှ စြ ျားခ ပ ဆြေ
ုံ ပဲ့် ပီျား လူသ ျား၏ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့််
့် ည်၊ လူဇ့် တ၏ ရှု ခထ ငမ
အဆငအ
့်် တန်ျားတုံ ြင
ွ ်ခရှ ျို့တွင ် ရပ်ြေပဲ့် ပီျား၊ ဤအရ ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ်
့် ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငအ
့်် မှုြုံ လူတအ
ုံ ့် ျား ကြြုြ ြေစ ျားရန်
အြေွငအ
့်် လမ်ျားြုံ ခပျားြေဲသ
ွ ် သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝန္ှင ့်် သူ၏
့် ည်။ ယင်ျားြ န္ှမ်ြေ
့် ျ ြေင်ျား အလယ်တင
ကြီျား မတ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လူတအ
ုံ ့် ျား ထျားုံ ထွငျား် သ မင်ြေင
ွ လ
့်် ည်ျား ခပျားြေဲသည့်
အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
စစ်မန
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ပဏ မ သန ျားလည် ြေင်ျားန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ြွငဆ
့်် ြေ
ုံ ျြ် တစ်ရပ်ြုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျားြေဲသ
့် ည်။ သြေင်ခယရှု ပပီျားစီျားြေဲခ
့် သ အမှု၊ သူ၏အမှု ပြုခသ
နည်ျားလမ်ျား၊ သူစြ ျားခ ပ ခသ ရှု ခထ ငတ
့်် သည်
ုံ ့်
ဝည ဉ်ခလ ြထဲရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ
ဇ တအ ြစ်ခတ ်မှ ြွ ြေ ျားခသ ်လည်ျား၊ သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အရ ရ တုံငျား် သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ
ယြေင်ြ လုံျားဝ မ မင်ြူျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် ုံ အမှနတ
် ြယ် ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုြေဲသ
့် ည်ဤအရ ြုံ ငင်ျား၍မရခပ။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သခသ
ုံ ့်
ပသ
ုံ ဏ္ဌ န် ြင ့််
ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည် ြစ်ခစ၊ မည်သည့်ရ
် ှု ခထ ငမ
့်် ှ သူစြ ျားခ ပ သည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
မည်သည့်ပ
် ုံသဏ္ဌ န် ြင ့်် သူရင်ဆင
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမြုံယ်ြုံယမ
် လ
ှ ွဲ၍
မည့်သ
် ည့်အ
် ရ ြုံမျှ ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။ သူသည် မည်သည်လ
့် ူသ ျားြမ
ုံ ျှ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြမ
ုံ ျှလည်ျား ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ ြုံ ငင်ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၃)” မှ

လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပင်ပန်ျား အသွငအ
် ပင်သည် လူသ ျားတစ်ခယ ြ်န္င
ှ ့်် အတအြျ
တူခသ ်လည်ျား၊ သူသည် လူသ ျား၏ အသပည ြုံ ခလ့်လ သင်ယူပပီျား လူသ ျား၏ ဘ သ စြ ျားြုံ
ခ ပ ခသ ်လည်ျား၊ တစ်ြေါတစ်ရ၌ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ြယ
ုံ ်ပင
ုံ ် နည်ျားလမ်ျားမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
စြ ျားခ ပ ပုံမျ ျားမှတစ်ဆင ့်် သူ၏ စတ်ြျားူ တြ
ုံ ့် ပ
ုံ င်လျှင ် သူခြ ် ပခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
အမှုအရ တ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရြုံ သူ မင်ခသ ပစ
ုံ သည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတြ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ ့်် အမှုအရ တ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရြုံ မင်ခသ ပစ
ုံ န္ှင ့်် လုံျားဝမတူခပ။ သူ၏ ရှု ခထ ငန္
့်် င
ှ ့််
သူရပ်တည်ခသ အ မငသ
့်် ည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတစ်ခယ ြ် မရရှန္င
ုံ ခ
် သ အရ တစ်ြေုံ

ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမမ တရ ျား ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် သူ
ယူတင်ဝတ်ဆင်ခသ ဇ တြေန္ဓ သည်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊
သူ၏အခတွျားမျ ျားန္ှင ့်် သူ၏လူသဘ
ဝြ ခြ ် ပခသ အရ သည်လည်ျား သမမ တရ ျား ြစ်ခသ ခကြ င ့််
့်
ြစ်သည်။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတအတွ
ုံ ့်
ြ် ဇ တြေန္ဓ ထဲ၌ သူခြ ် ပခသ အရ သည်
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသြ်၏ ပပ
ုံ ့် လူတစ်ခယ ြ် အတွြ်သ
့် ျားုံ ခပျား ြေင်ျားမျ ျား ြစ်သည်။ ဤပပ
့် ျားုံ ြေင်ျားတြ
မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားအတွြ် ြစ်သည်။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ မည်သည့်လ
် ူမဆ၏
ုံ
စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် သူန္င
ှ ့်် ခပါင်ျားခြ ်ခသ လူ အနည်ျားငယ်သ ရှသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဤလြ်တစ်ဆပ
ုံ ်စ
လူမျ ျားအတွြသ
်
င်္ရုံစုံြ်ပပီျား ပူပန်သည်။ ြပ်ခဘျား အလ ျားအလ ရှခသ အြေါ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
သ ျားသမီျားမျ ျား၊ အမ်ခထ င်ြြ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မဘတြ
ုံ ့် ုံ ပထမဦျားစွ စဉ်ျားစ ျားကြသည်။ အဆျားုံ စွနအ
် ခန ြင၊့််
သ ၍ သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ပည့်စ
် ခ
ုံ သ သူြ ခဆွမျြုျားတြေျြုျို့၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မတ်ခဆွခြ င်ျားအတွြ်
အခတွျားတြေျြုျို့ ြေျန်ထ ျားခပမည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ပည့်စ
် သ
ုံ ည့်လ
် ူ၏
အခတွျားမျ ျားသည် ထထြ်
ုံ ့်
တုံျားြေျဲျို့ပါသခလ ။ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မတျားုံ ြေျဲျို့ခပ။ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
လူသ ျားမျ ျားသည် အမှနတ
် င
ွ ခ
် တ ့် လူသ ျားမျ ျား ြစ်ကြပပီျား ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အရ ရ တင
ုံ ျား် ြုံ
လူသ ျားတစ်ဦျား၏ အ မငန္
့်် င
ှ ့်် ရှု ခထ ငမ
့်် ှသ ကြည့်န္
် င
ုံ က် ြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတစ်ဦျားန္ှင ့်် လုံျားဝ ြွ ြေ ျား၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ
ြေန္ဓ သည် မည်မျှ သ မန် ြစ်ပါခစ၊ ပမ
ုံ ှန ် ြစ်ပါခစ၊ မည်မျှ နမ်ြ
ုံ ့် တ် လူတြ
ုံ ့် သူအခပေါ်
့် ျပါခစ၊ သမဟုံ
့်
မည်သည့်စ
် ြ်ဆပ
ုံ ်မှု ြင ့်် အထင်ခသျားပါခစ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် သူ၏ အခတွျားမျ ျားန္ှင ့််
သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် မည်သည်လ
့် ူသ ျားမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျား၊ မည်သည့်် လူသ ျားမျှ
မတုံပန္င
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျား ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ ရှု ခထ ငမ
့်် ၊ှ
ြန်ဆင်ျားရှငအ
် ခနန္ှင ့်် သူ၏ခနရ အ မငမ
့်် ှ အပမဲကြည့်ရ
် ှု ခလ့်လ လမ်မ
ွ ်ြုံ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် စတ်ခနစတ်ထ ျားမှတစ်ဆင ့်် အပမဲ မင်လမ်မ
့် ည်။ သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သ မန် လူတစ်ဦျား၏ နမ်ြ
ုံ ့် တ်
့် ျခသ အ မင၊့်် သမဟုံ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူတစ်ဦျား၏ ရှု ခထ ငမ
့်် ှ လုံျားဝ ကြည့်၍
် မရခပ။ လူတြ
ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ကြည့်ခ
် သ အြေါ၊ လူသ ျားအ မင် ြင ့်် ထသ
ုံ ကြည့်
ုံ ့်
က် ြပပီျား၊ လူသ ျား အသပည ၊ လူသ ျား စည်ျားမျဉ်ျားန္ှင ့််
အယူအဆမျ ျားြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
အရ တြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အတင
ုံ ျား် အတ အ ြစ် အသျားုံ ပြုကြသည်။ ဤသည်မှ
လူတြ
ုံ ့် ၎င်ျားတ၏မျြ်
ုံ ့်
လုံျားမျ ျား ြင ့်် မင်န္င
ုံ ခ
် သ အတင
ုံ ျား် အတ အတွငျား် န္ှင ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
လူတုံ ရရှ
ုံ ခ
် သ အတင
ုံ ျား် အတ အတွငျား် တင
ွ ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့် န္င
ကြည့်ခ
် သ အြေါ၊ ဘုံရ ျား၏ အ မင် ြင ့်် သူကြည့်ပ် ပီျား၊ တင
ုံ ျား် တ ြေျြ်တစ်ြေအ
ုံ ခန ြင ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််

သူ၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်။ ဤနယ်ပယ်သည် လူတုံ မ
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျား
့် မင်န္င
ပါဝင်ပပီျား၊ ဤသည်မှ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားတုံ လ
့် ုံျားဝ
ြွဲ ပ ျားခသ ခနရ ြစ်သည်။ ဤြွဲ ပ ျားမြ
ှု ုံ လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မတူညခ
ီ သ
အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင ့်် သတ်မှတထ
်
ျား၏- ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပင်ြလ
ုံ ြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် ရ ထူျားမျ ျားအ ပင်
အမှုအရ မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ မင်
့်် င
ှ ့်် အ မငတ
့်် ြ
ုံ ့် ုံ ပုံငျား် ြေ ျားသတ်မှတ်သည်မှ ဤမတူညခ
ီ သ
့် ခသ ရှု ခထ ငန္
အန္ှစ်သ ရမျ ျား ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၃)” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ် ဝတ်ဆင်ြေသ
ဲ့် ည့်် ြေန္ဓ သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံင၏
် ြေန္ဓ ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်သည် အထွတ်အထပ် ြစ်၏။ သူသည် အနန္တတန်ြေျားုံ ရှသည်၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ပပီျား
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခလသည်။ အလ ျားတပ
ူ င်၊ သူ၏ြေန္ဓ သည်လည်ျား အထွတ်အထပ် ြစ်ပပီျား၊ အနန္တတန်ြေျားုံ ရြ
ှ
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ၍ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြေန္ဓ တစ်ြေသ
ုံ ည် ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ြုံ ့်
အြျြုျား ပြုသည့်အ
် ရ ၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ပပီျား၊ မွန ် မတ်ြ အနန္တတန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ပည့်စ
် သ
ုံ ည့်် အရ ြုံသ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် လသည်။ သူသည် သမမ တရ ျားြုံ ြေျြုျားခြ ြ်သည့်၊် ြုံယြ
် ျငတ
့်် ရ ျားန္ှင ့််
တရ ျားမျှတမှုတြ
ုံ ့် ုံ ြေျြုျားခြ ြ်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမဆုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှသည်အ
့် ပင်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ြုံ သစစ ခြ ြ်သည့်အ
် ရ မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ဆုံ သ ၍ပင် လုံပ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်သည် သနရ
် ့် ှငျား် ၏၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် သူ၏ ြေန္ဓ ြုံ စ တန်ြ မြျြ်ဆျားီ န္င
ုံ ခ
် ပ။ သူ၏
ြေန္ဓ သည် လူသ ျား၏ ဇ တပြတန္ှင ့်် ြွဲ ပ ျားခသ အန္ှစ်သ ရ ရှခလသည်။ အခကြ င်ျားမူြ ျား၊
စ တန်၏ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြေရသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်မဟုံတဘ
် ဲ လူ ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ စ တန်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေန္ဓ ြုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစြုံ မ
ုံ ခ
် ပ။
့် ြစ်န္င
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အလွနက် ြီျားခလျားခသ ပဿန တစ်ြေုံ- သစစ ခြ ြ် ြေင်ျား (၂)” မှ

လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေရစ်ခတ ်ဟုံခြေေါ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ သမမ တရ ျား
ခပျားန္င
ုံ ခ
် သ ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ ခြေေါ်၏။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊
သူ၏ အမှုတွင ် လူသ ျားြ မရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တုံ ့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ လွနြ
် ဲခသ အရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခပ။ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံယ်
ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ သူတသည်
ုံ ့်
လူလမ်မျ ျား

ြစ်၏။ ြေရစ်ခတ ်သည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သရုံပ်သြန် ြစ်ရုံ သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားအလယ် သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ပပီျား၊ ပည့်စ
် ခ
ုံ စသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူြေယူခသ
အထူျားလူဇ့် တလည်ျား ြစ်၏။ ဤဇ တြေန္ဓ ြုံ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမဆြ
ုံ အစ ျားထျားုံ ၍ မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ပည့်စ
် လ
ုံ ုံခလ ြ်စွ တ ဝန်ယူ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ ြ
် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြ င်ျားစွ ြယ
ုံ ်စ ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူသ ျားြုံ အသြ် ြင ့်် ခထ ြ်ပခ
ုံ ခ
် သ ဇ တြေန္ဓ တစ်ြေုံ ြစ်၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ပျားန္င
ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်ဟုံ အြေင
ုံ အ
် မ ဆကုံ ြခသ ်လည်ျား၊ ြေရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြသည့်အ
် တွြ်၊ အခန္ှျားန္ှငအ
့်် မန်၊ ြေရစ်ခတ ်၏ အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ
သူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ြျရှု ျားကြလမ်မ
ုံ ့်
င့်် ြေရစ်ခတ ်၏ စစ်မှနမ
် ှုြုံ လူသ ျားြ သတ်မတ
ှ ်၍
့် ည်။ ထခကြ
မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံငြ
် တ ဝန်ယူြ ဆျားုံ ြတ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ငါခ ပ ရခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား
ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

ခရစ်တတ ်၏ အနှစသ
် ရမှ တက င်ားကင်ဘရ
ုံ ှ ခမည်ားတတ ်၏ အလတ
ု တ ်ကု
န ခံခခင်ားခဖစ်သည်
(ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ထမ
ဲ ှ လြ်ခရွ ျားစင် အြေန်ျား)

လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေရစ်ခတ ်ဟုံခြေေါ် ပပီျား ြေရစ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ
ဆင် မန်ျားထ ျားသည့်် ဇ တြေန္ဓ ြစ်သည်။ ဤဇ တြေန္ဓ သည် အခသွျားအသ ျားရှသည့်် မည်သည့်် လူန္င
ှ မ
့်် ျှ
မတူညခ
ီ ပ။ ဤသုံ ြွ
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့််
့် ဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားရ ြေင်ျားမှ ြေရစ်ခတ ်သည် အခသွျားအသ ျားန္ှင ့်် မဆင
ြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်၏။ သူသည် ပုံမှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့််
ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ သ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ န္ှစ်ြေုံလုံျားရသည်
ှ
။ သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ
မည်သည်လ
့် ူြမျှ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် ပ။ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှုြုံ
ခဆ င်ရွြ်ခနစဉ်တွင၊် သူ၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြ ဇ တြေန္ဓ ထဲြ သူ၏ ပမ
ုံ ှန ် လှုပ်ရှ ျားမှု အ ျားလုံျားြုံ
အ ျား ြည့်ခ
် ပျားခလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝ ြစ်ခစ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ြစ်ခစ
့်
န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်၏ အလုံြုံ ြျြုျားန္နွ ြေခလသည်။
ြေရစ်ခတ ်၏အန္ှစ်သ ရမှ ဝည ဉ်ခတ ် ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ြစ်သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ န္
် င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။
ဤအန္ှစ်သ ရသည် သူြုံယတ
် ုံင၏
် အမှုြုံ ခန္ှ င်ယ
ှ လ
် မ်မ
် ုံင၏
်
့် ြ
့် ည်မဟုံတ၊် ပပီျားလျှင ် သူြုံယတ

အမှုြုံ ြျြ်ဆျားီ မည့်် မည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ဆုံ သူ လုံပ်ခဆ င်ြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
သူြုံယ်တင
ုံ ၏
် အလုံန္င
ှ ့်် ဆနြ
် ့် ျင်သည့်် မည်သည့်် စြ ျားြုံမျှ တစ်ကြမ်တစ်ြေါမျှ သူ မန်မမြ်
လမ်မ
့်
့် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ြုံယပ
် င
ုံ စ
် ီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ြ
ှု ုံ ခန္ှ င်ယ
ှ သ
် ည့််
့် ြ
မည်သည်အ
့် မှုြုံမျှ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ လုံျားဝ လုံပ်ခဆ င်လမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဤသည်မှ
လူအ ျားလုံျား န ျားလည်သင်သ
့် ရ ြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည်
့် ည်အ
လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ
ုံ ်ပင
ုံ စ
် ီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုအတွြ် ြစ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတစ
ူ ွ
ြေရစ်ခတ ်၏ အမှုသည်လည်ျား လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံအတွြ် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူသည်ြုံ ခထ ြ်ဆလျှင၊် သူသည် သူ၏ဇ တြေန္ဓ အတွငျား် ရှ
သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ ရုံပ်အခြ င်အထည် ခပေါ်ခစသ ြင့်် သူ၏ဇ တြေန္ဓ သည် သူ၏အမှုြုံ
ခဆ င်ရွြ်ရန် လုံခလ ြ်၏။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူဇ့် တြေ ြေင်ျား အြေျန်ြ လအတွငျား် တင
ွ ်
ဘုံရ ျားဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်အ ျားလုံျားြုံ ြေရစ်ခတ ်၏ အမှုအ ျား ြင ့်် အစ ျားထျားုံ လုံြပ် ပီျား၊
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားအြေျန် တစ်ခလျှ ြ်လုံျားတင
ွ ် အမှုအ ျားလုံျား၏ အဓြ အြေျြ်အြေျ တွင ်
ြေရစ်ခတ ်၏အမှု ရှခပသည်။ ယင်ျားသည် အ ြေ ျားမည်သည့်ခ
် ြေတ်မဆမ
ုံ ှ အမှု ြင ့်် ခရ ယှြ်၍ မရခပ။
ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေလ သည့်အ
် တွြ၊် သူသည် သူ၏ဇ တြေန္ဓ ၏ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ ြင ့််
အမှု ပြုသည်။ လူဇ့် တ ြေလ သည်အ
့် တွြ် သူသည် သူလုံပ်သင်ခ
့် သ အမှုြုံ ဇ တြေန္ဓ ြင့််
လုံပ်ခဆ င်ပပီျားစီျားသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ် ြစ်ခစ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေရစ်ခတ ် ြစ်ခစ၊ န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်ပပီျား သူလုံပ်သင်ခ
့် သ အမှုြုံ သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျား
သူခဆ င်ရွြ်သင်ခ
့် သ အမှုခတ ်ြုံ သူ ခဆ င်ရွြ်ခလသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တြယ့်် အန္ှစ်သ ရ ြုံယ၌
် ြ ကသဇ အ ဏ ြုံ ြုံငစ
် ဲခ
ွ သ ်လည်ျား၊ သူသည်
မမထမှလ ခသ ကသဇ အ ဏ ြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြျြုျားန္နွ ြေန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဝည ဉ်၏ အလုံပ် ြစ်ခစ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဇ တြေန္ဓ ၏ အလုံပ် ြစ်ခစ၊ တစ်ြေန္
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ူ ုံမဆုံ ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြုံယစ
် ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုြုံ မလုံပ်န္င
ုံ ရ
် သည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားမှ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ
မရှခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် သူ၏ြုံယခ
် ရျားြုံယတ
်
အြျြုျားစီျားပွ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အန င်္တ်
အလ ျားအလ မျ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားအတွြ် အလုံပ်လုံပ်ခသ ်လည်ျား၊ ြေရစ်ခတ ်သည် ြေမည်ျားခတ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် အမှု ပြုခပသည်။
ြေရစ်ခတ ်၏ လူသဘ
ဝြုံ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ အုံပ်စျားုံ ထ ျားသည်။ သူသည် လူဇ့် တ၌
့်
ရှခသ ်လည်ျား၊ သူ၏ လူသဘ
ဝသည် ြေန္ဓ ရှသည့်် လူတစ်ဦျား၏ လူသဘ
ဝန္ှင ့်် လုံျားလုံျားမတူညခ
ီ ပ။
့်
့်
သူသည် သူ၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် တစ်မထ
ူ ျားူ ြေ ျားခသ ဝခသသလြခဏ ရပ်ရပပီ
ှ ျား ဤအရ ြုံလည်ျား သူ၏
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ အုံပ်စျားုံ ထ ျားသည်။ သူ၏ဘုံရ ျားသဘ ဝသည် အ ျားနည်ျားမှု မရှခပ။
ြေရစ်ခတ ်၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်သည် သူ၏လူသဘ
ဝြုံ ရည်ညန်ျားခပသည်။ အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ ထ၊
့်
ဤအ ျားနည်ျားြေျြ်ြ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ ခဘ င်ြေတ်ခသ ်လည်ျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်

အြန်အသတ်
မျ ျားမှ နယ်ပယ်န္င
ှ ့်် အြေျန်ြ လအြေျြုျို့ အတွငျား် ၌သ ရှပပီျား အတင
ုံ ျား် မသ မဟုံတခ
် ပ။ သူ၏
့်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ ရှ
့် ြေါတွင၊် သူ၏ လူသဘ
ဝြုံ
့် လ သည်အ
့်
ပဓ နမထ ျားဘဲ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ ြေရစ်ခတ ်၏ လူသဘ
ဝြုံ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ
့်
လုံျားဝ ညန်ကြ ျားခလသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သ မန်ဘဝမှအပ သူ၏
့်
လူသဘ
ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အ ြေ ျားလုံပ်ခဆ င်မှု အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝအ ျား ြင ့််
့်
လမ်ျားများုံ ြေရသည်၊ အြျြုျားသြ်ခရ ြ်ြေရပပီျား ညန်ကြ ျားြေရခလသည်။ ြေရစ်ခတ ်သည် လူသဘ
ဝ
့်
ရှလင်ြ
ှ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤသည်မှ
့် စ ျား၊ ယင်ျားသည် သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ အမှုြုံ မခန္ှ င်ယ
့် ြ
ြေရစ်ခတ ်၏ လူသဘ
ဝြုံ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ တုံြရ
် ုံ ြ် ညန်ကြ ျားခသ ခကြ င ့််
့်
အတအြျ ြစ်ခပသည်။ သူ၏လူသဘ
ဝသည် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ပြုမူခနထင
ုံ ပ
် တ
ုံ ွင ်
့်
မရငြ
့်် ျြ်ခသ ်လည်ျား၊ သူ၏ ဘုံရ ျားသဘ ဝ၏ ပုံမန
ှ အ
် မှုြုံ မထြေြ
ုံ ်ခပ။ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား မြေရခသျားဟုံ ငါခ ပ ရ တွင၊် ြေရစ်ခတ ်၏ လူသဘ
ဝြုံ
့်
သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ တုံြ်ရုံ ြ် ြွပ်ြဲန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူသည် သ မန်လူထြ် သ ၍ မငမ
့်် ျားသည့််
အသစတ် ပုံငဆ
် င
ုံ သ
် ည်ြုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။ သူ၏ လူသဘ
ဝသည် သူ၏အမှုတွင ်
့်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏ လမ်ျားညန်မြ
ှု ုံ ြေရြုံ အသင်
ခ
ဝသည်
့် လျ ်ဆျားုံ ြစ်သည်၊ သူ၏လူသဘ
့်
့်
ဘုံရ ျားသဘ ဝ၏အမှုြုံ အခြ ် ပန္င
ုံ ဆ
် ျားုံ ြစ်ပပီျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ အြျြုျားန္အန
ွ
ြေန္င
ုံ ဆ
် ျားုံ ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ ြင့်် အမှု ပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် လူတစ်ဦျားအခန ြင့််
ြည့်ဆ
် ည်ျားသငသ
့်် ည့်် တ ဝန်ြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ မျြ် ြေည်မ ပတ်ခပ။ သူသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မှနသ
် ည့်် န္ှလုံျားသ ျား ြင့်် ြုံျားြွယန္
် င
ုံ ခ
် လသည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အန္ှစ်သ ရရှပပီျား၊ သူ၏ပင်ြုံလြခဏ သည် ဘုံရ ျားြုံယတ
် ုံင၏
် ပင်ြုံလြခဏ ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ
သူသည် ြန်ဆင်ျားြေတစ်ဦျား၏ အ ပင်ပန်ျား အြေွ ြင၊့်် ြမဘ ခ မသုံ ကြလ
ပပီျား
့်
ြန်ဆင်ျားြေတစ်ဦျား ြစ်လ ြေင်ျားသ ြစ်ပပီျား၊ ယြေုံတင
ွ ် ယြေင်ြ သူထ
ဝြုံ
့် ည့်် လူသဘ
့် တွင ် မရှြေဲသ
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားခလသည်။ သူသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် ြစ်တည် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားအြုံ တုံ
ုံ ခ
် ပ။ သူ၏
့် ပ၍ မရန္င
ပင်ြုံလြခဏ သည် ဘုံရ ျားြယ
ုံ ်တုံင ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ ြုံျားြွယသ
် ည်မှ လူဇ့် တ၏
ရှု ခထ င်မ
ုံ ့်
င ့်် “ြေရစ်ခတ ်သည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြွယသ
် ည်။”
့် ှ ြစ်သည်။ ထခကြ
ဟူသည့်် စြ ျားမျ ျားမှ မမှ ျားခပ။ လူသ ျားြုံ သူခတ င်ျားဆသ
ုံ ည်မှ သူ၏ြုံယ်ပင
ုံ ် ြစ်တည် ြေင်ျား
အတအြျ ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားြုံ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျား မခတ င်ျားဆမ
ုံ ီတင
ွ ၊် လူြုံ သူ
ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် သူ၏

ြစ်တည်မှုတွင ် ပါဝင်သည့်အ
် တွြ်၊ သူြုံယ်တင
ုံ ် ထအ
ုံ ရ မျ ျားမှ လွတြ
် င်ျားစဉ်တွင ် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ပြုလုံပ်မည် မဟုံတခ
် ပ။ သူသည် သူ၏အမှုြုံ
မည်သခဆ
ုံ ့်
င်ရွြသ
် ည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မန ြေသည့်် ပစ
ုံ ြင ့်် သူ ပြုမူလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
လူသ ျားြုံ မည်သည်အ
့် ရ သူခတ င်ျားဆသ
ုံ ည် ြစ်ခစ၊ မည်သည့်် ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်ြမျှ လူသ ျားြ
ကြြုျားပမ်ျားရရှန္င
ုံ သ
် ည်ြုံ မခြျ ်လွနခ
် ပ။ သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံြုံ လုံပ်ခဆ င်သည့်အ
် ရ ြစ်ပပီျား၊ သူ၏စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု တွြ် ြစ်သည်။ ြေရစ်ခတ ်၏
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝသည် လူအ ျားလုံျား အထြ်၌ရှသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူသည် ြန်ဆင်ျားြေ
အရ အ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင ် ကသဇ အ ဏ အ မင်ဆ
့် ျားုံ ြစ်သည်။ ဤကသဇ အ ဏ သည်
သူ၏ဘုံရ ျားသဘ ဝ ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားမှ သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ြုံ ဆျားုံ ြတ်ခပျားသည့်် ဘုံရ ျားြုံယတ
် ုံင၏
်
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ြစ်တည်မှု ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူ၏ လူသဘ
ဝြ မည်မျှ ပုံမန
ှ ် ြစ်ပါခစ၊
့်
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် ပင်ြုံလြခဏ ရှသည်မှ ငင်ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ မည်သည့်ရ
် ှု ခထ ငမ
့်် ှ
သူ စြ ျားခ ပ သည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ မည်သမည်
ုံ ့် ပုံ သူန ြေသည် ြစ်ခစ၊
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင ် မဟုံတ်ဟုံ မခ ပ န္င
ုံ ခ
် ပ။ မြ
ုံ ်မဲသန္
ူ င
ှ ့်် မသန ျားမလည်ခသ သူတသည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ အ ပစ်အန အဆ တစ်ြေုံြသ
ဲ့် ုံ မကြ
ြေဏ မှတ်ယူတတ်ကြသည်။
့်
သူသည် သူ၏ဘုံရ ျားသဘ ဝြုံ မည်သခြ
ုံ ့် ် ပြ ထုံတ်ခြ ် ပခစြ မူ၊ သူသည် ြေရစ်ခတ ်
ြစ်သည်ြုံ လူြ အသအမှတ် မ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ြေရစ်ခတ ်သည် သူ၏န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် န္ှမ်ြေ
ုံ ့် ုံ
့် ျ ြေင်ျားတြ
သ ၍ ပသခလခလ၊ မြ
ုံ မ
် ဲသတ
ူ သည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်ြုံ ခပါခပါ
့် တန်
့် တန် သခဘ ထ ျားခလ ြစ်သည်။
သူအခပေါ်
ထည့်မ
် တွြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အထင်ခသျား ြေင်ျား သခဘ ထ ျားတစ်ြေြ
ုံ ုံ ြေယူကြခသ ်လည်ျား၊
့်
မင ့်် မတ်ခသ ပရ
ုံ ပ်မျ ျားရှသည့်် “ကြီျား မတ်ခသ လူမျ ျား” ြုံျားြွယ်ရန် စ ျားပဲခ
ွ ပေါ်တွင ် ထ ျားကြသူမျ ျားပင်
ရှခလသည်။ လူသ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
မန္
ှု င
ှ ့်် မန ြေမှုတသည်
ုံ ့်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ြျြုျားန္န
ွ ြေသည့်် အြေျြ်အ ပင်၊ ြေရစ်ခတ ်၏ ပမ
ုံ န
ှ ်
လူသဘ
ဝမှလည်ျား လ ခပသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျား၏ ြေုံြေမှုန္င
ှ ့်် မန ြေမှုတ၏
ုံ ့်
့်
အရင်ျားအ မစ် ြစ်သည်။ အြယ်၍ ြေရစ်ခတ ်သည် သူ၏လူသဘ
ဝ တုံပခသ အသွင ် မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့်
ြေမည်ျားခတ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံလည်ျား ြန်ဆင်ျားြေတစ်ဦျား၏ ရှု ခထ င်မ
ုံ စ ျား
့် ှ မရှ ခြွဘ၊ဲ ထအ
မဟ လူသဘ
ဝ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ လူသ ျားအလယ်တင
ွ ် မန ြေမှုရန္
ှ င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ လူသ ျားသည်
့်
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ မျြ် မင်မခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အပမဲ ယုံကြည်ရန် လုံလ ျားခနသည့််
အခကြ င်ျားရင်ျားမှ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသဘ
ဝ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ြန်ဆင်ျားြေတစ်ဦျား၏
့်
စရုံ ြ်ပင် တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူတသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ

ခလျားစ ျားသမှု ြင ့်် အပမဲ အခလျားထ ျားကြခသ ်လည်ျား၊ ြေရစ်ခတ ်အခပေါ်ြမ
ုံ ူ အထင်အ မင်ခသျားသည့််
သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံ စွဲြုံငထ
် ျားကြခပသည်။
ြမဘ ခ မခပေါ်၌ ြေရစ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံငြ
် ုံယစ
် ျား အမှု ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်အ ျား လူအ ျားလုံျားြုံ ပသ ြေင်ျားင ှ ရည်ရွယြေ
် ျြ် ြင့်် ကြလ သည်မဟုံတခ
် ပ။
လူသ ျား အ ျားလုံျားြ သူြ
ုံ ့် သူ ကြလ သည်မဟုံတ်။ လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ လြ် ြင ့််
့် ုံ မင်ရန်အလငှ
ဦျားခဆ င်ြေရြေွငခ
့်် ပျားြုံ သူ
ုံ ုံ ြင
ဲ ုံ ့်
့် ကြလ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ထသ
့် ့်် လူသ ျားသည် ခြေတ်သစ်ထသ
ဝင်ခရ ြ်ခပသည်။ ြေရစ်ခတ ်၏ လူဇ့် တ အလုံပ်တ ဝန်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
အမှုအတွြ် ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူဇ့် တြေယူသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွြ် ြစ်ပပီျား သူ၏
လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အန္ှစ်သ ရြုံ လူသ ျားအ ျား အ ပည်အ
့် ဝ န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် စရန် မဟုံတခ
် ပ။ သူမည်သုံ ့်
အမှု ပြုသည် ြစ်ခစ၊ သူ လုံပ်ခဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှလူဇ့် တြ ကြြုျားပမ်ျားရရှန္င
ုံ သ
် ည်ထြ်
မခြျ ်လွနခ
် ပ။ သူ မည်သုံ အမှု
ပြုသည် ြစ်ခစ၊ ပုံမန
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တ ြင ့်် ထသ
ုံ ုံ သူ
့်
့်
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ လူသ ျားထ အ ပည်အ
့် ဝ ထုံတ်ခြ ်မ ပခပ။
ထအ
ုံ ့် ပင် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုသည် လူသ ျားြ စတ်ြျားူ ကြဆသြဲသ
့် ုံ သဘ
ဝလွန ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
မြေန်မှ့် နျား် န္င
ုံ ခ
် လ ြ်သည့်အ
် ရ လုံျားဝ မဟုံတခ
် ပ။ ြေရစ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင ် လုံပ်ခဆ င်သင်ခ
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ
့် သ အမှုြုံ ြုံယ်တင
ခဆ င်ရွြ်ခသ ်လည်ျား၊ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရမှု
ှ ြုံ သူ မ ငင်ျားသြဲသ
့် ုံ ့်
သူ၏လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံလည်ျား အလွန ် ပျ ယ ြေတ်လျြ် မခကြျားခကြ ်ခပ။ ယင်ျားထြ် သူသည်
သူ၏လူဇ့် တအတွငျား် ၌ န္ှမ်ြေ
် ြ
ှ ်ခနသည်။ ြေရစ်ခတ ်မှလွဲ၍ ြေရစ်ခတ ်အ ြစ် မှ ျားယင
ွ ျား် စွ
့် ျစွ ြွယဝ
ခကြျားခကြ ်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်၏ အရည်အခသွျားမျ ျား မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခြေျ။
ထြေ
ုံ ရစ်ခတ ်ခယ င်ခဆ င်ခသ သူမျ ျား၏ မ နခထ င်လ ျားမှုန္င
ှ ့်် မမြယ
ုံ ်ြယ
ုံ ် ြေျီျားခ မြှ ြ်မှု
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ယှဉ်တွဲ ပသည်အ
့် ြေါ၊ မည်သည့်် လူဇ့် တပစ
ုံ သည် စစ်မှနခ
် သ ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်
ဆသ
ုံ ည်မှ သသ ထင်ရှ ျားလ ခလသည်။ ၎င်ျားတုံ အခယ
င်ခဆ င်ခလခလ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်
့်
အခယ င်ခဆ င်မျ ျားသည် မမတြ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် ကြ ျားဝါခလခလ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားြုံ
လမ်လည်လည
ှ ့်် ြ ျားရန် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ ပ၍
ုံ လုံပ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရခလခလ
ှ
ြစ်သည်။ ြေရစ်ခတ ် အခယ င်ခဆ င်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရည်အခသွျားမျ ျား မရှကြခပ။
ြေရစ်ခတ ်သည် ြေရစ်ခတ ် အခယ င်အခဆ င်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် မည်သည်လ
့် ြခဏ မျှ မစွနျား် ထင်ျားခပ။
လူသ ျားအ ျား သူြ
့်် ပျားရုံ မျှ မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူဇ့် တ၏အလုံပ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ စရန်သ
့် ုံ မင်ခတွျို့ ြေွငခ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည်။ တြယ်တမ်ျားတွင ် သူသည် သူ၏ အမှုအ ျား
သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ြုံ အတည် ပြုြေွငခ
့်် ပျားပပီျား သူ ထုံတ်ခြ ် ပခသ အရ အ ျား သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ
မှနြ
် န်ခကြ င်ျား ခထ ြ်ြေြေွင ့်် ပြုခလသည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် အခ ြေအ မစ် မရှသည်မဟုံတ။်
သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ြုံ သူ၏လြ် ြင့်် ြမ်ျားဆပ
ုံ ်ထ ျားသည် မဟုံတ်ခပ။ ယင်ျားြုံ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရတြ
ုံ ့် သတ်မှတ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
အန္ှစ်သ ရရှပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တင
ုံ ၏
် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ အဆျားုံ တွင ်
သူသည် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် မတူဘဲ လူဇ့် တ ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏
စရုံ ြ်မျ ျားရှခသ ဘုံရ ျားသြေင် မဟုံတခ
် ပ။ သူသည် လူဇ့် တ၏အြေွရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူသည် မည်မျှ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား မည်မျှ အ ျားနည်ျားခနခစြ မူ၊ ပပီျားလျှင ် သူအခန
ြင့်် ြေမည်ျားခတ ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ မည်သမည်
ုံ ့် ပုံ ရှ ခြွခစြ မူ၊ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ
ငင်ျားပယ်၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် အတွငျား် တင
ွ ် ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ယင်ျား၏
အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျား တည်ရခလသည်
ှ
။ ဘုံရ ျားသဘ ဝ၏ အက့် သြွယရ
် ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ မ
် အ
ှု ပင်၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားလည်ျား တည်ရခလသည်
ှ
။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသဘ
ဝန္ှင ့််
့်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် ြေရစ်ခတ ်တင
ွ ျား် တင
ွ ် အမှနတ
် ြယ်ခရ လြ်ခတွျို့ြျြျပါ
တည်ရခလသည်
ှ
။ ဤသည်မှ အနည်ျားဆျားုံ အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့်အ
် ရ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ တစ်ြေုံ
မဟုံတခ
် ပ။ သူသည် အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အဓြ ရည်မှနျား် ြေျြ် ြင ့်် ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ ့်
ကြလ ခပသည်။ ြမဘ ခ မခပေါ်၌ အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် ပမ
ုံ ှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားရန်
အလွနအ
် ခရျားကြီျားသည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ တန်ြေျားုံ သည်
မည်မျှပင်ကြီျားမ ျားခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျား၏ မူလ လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ ြုံ ခြ င်ျားစွ အသျားုံ မ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။
သူ၏လူသဘ
ဝသည် အလွန ် အခရျားကြီျားခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားမှ သူ၏အန္ှစ်သ ရ မဟုံတ်ခပ။ သူ၏
့်
အန္ှစ်သ ရသည် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ြမဘ ခပေါ်၌ သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
စတင်ခဆ င်ရွြ်သည့်် အြေြ
ုံ အ
် တန်သည်
သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ စတင်ခြ ် ပသည့််
့်
အြေြ
ုံ အ
် တန် ့် ြစ်သည်။ သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြ လူဇ့် တ၌ ပမ
ုံ ှနအ
် ခန ြင ့်် အမှုြုံ
ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူ၏လူသဘ
ငှ
ဝသည် သူ၏ လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပမ
ုံ န
ှ အ
် သြ်တ ြုံ
့်
အဓြ အ ျား ြည့်ခ
် ပျားရန် တည်ရခပသည်
ှ
။ သူ၏အမှုြုံ လုံျားဝ ညန်ကြ ျားသည်မှ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ
ြစ်သည်။ သူ၏အမှုြုံ သူ ပပီျားစီျားသည့်အ
် ြေျန်တွင၊် သူ၏သ သန ြုံ ပည့်စ
် ုံခစပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
လူသ ျားြ သသင်သ
ုံ ခ
် စသည်မှ
့် ည်မှ သူ၏ အမှု အလုံျားစုံ ြစ်ပပီျား သူြ လူသ ျားအ ျား သူြ
့် ုံ သန္င
သူ၏အမှုမှတစ်ဆင့်် ြစ်သည်။ သူ၏အမှု တစ်ခလျှ ြ်တွင၊် လူသဘ
ဝ ြင့်် မစွနျား် ထင်ျားခသ
့်

စတ်သခဘ ထ ျား တစ်ြေုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားအခတွျားန္ှင ့်် အ ပြုအမူတုံ ြင
့် ့်် မစွနျား် ထင်ျားခသ ြစ်တည် ြေင်ျား
ြစ်သည့်် သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ အခတ ်အတန် ပည့်် ပည့်ဝ
် ဝ ခြ ် ပသည်။
အြေျန်တန်ခသ အြေါ သူ၏အမှုခတ ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျား အဆျားုံ သတ် တစ်ြေသ
ုံ ုံ ခရ
ြ်လ ပပီျားသည်အ
့် ြေါတွင၊်
့်
သူခြ ် ပသင်ခ
့် စ
ုံ ွ န္ှင ့်် ပည့်ဝ
် စွ ခြ ် ပန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်လမ်မ
့် သ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ပည်စ
့် ည်။ သူ၏
အမှုသည် မည်သည်လ
့် ူမျှ၏ ညန်ကြ ျားမှုမျ ျား ြင ့်် လမ်ျား ပ ြေင်ျား မြေရခပ။ သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျား
ခြ ် ပြေျြ်သည်လည်ျား အခတ ်အတန် လွတလ
် ပ်ပပီျား စတ်အ ျား ြင့်် ထန်ျားြေျြုပ်မြေရ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အခတွျားအခြေေါ်အ ျား ြင ့်် စီမ ပြု ပင် ြေင်ျားမြေရဘဲ၊ အလုံအခလျ ြ် ထုံတ်ခြ ် ပြေရခပသည်။ ဤသည်မှ
မည်သည်လ
့် ူြမျှ စွမ်ျားခဆ င်မရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် အရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ပတ်ဝန်ျားြျင်သည်
ကြမ်ျားတမ်ျားလျှငပ
် င် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အခ ြေအခနမျ ျားြ မျြ်န္ ှ သ မခပျားလျှငပ
် င်၊ သူသည်
မမ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သင်ခ
့် ြေျန်၌ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ ြေရစ်ခတ ် ြစ်သတ
ူ စ်ဦျားြ
့် လျ ်သည်အ
ြေရစ်ခတ ်၏ ြစ်တည်မှုြုံ ခြ ် ပခသ ်လည်ျား၊ ြေရစ်ခတ ်မဟုံတ်ခသ သူမျ ျားသည် ြေရစ်ခတ ်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အ ျားလုံျားြ သူြ
် င် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ုံ ြေုံြေလျှငပ
သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အယူအဆမျ ျား ရှလျှငပ
် င်၊ ြေရစ်ခတ ်ခြ ် ပခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားမဟုံတ်ဟုံ လူသ ျားတုံ အယူ
အဆအရ မည်သမ
ူ ျှ ငင်ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
့်
စစ်မှနခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင့်် ြေရစ်ခတ ်ခန ြ်ြုံ လုံြသ
် ူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရည်ရွယ်ြေျြ်ရှရှ
ရှ ခြွသူ အ ျားလုံျားသည် သူ၏ ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခြ ် ပြေျြ်ခပေါ် အခ ြေြေ၍ သူသည်
ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်ြုံ ဝန်ြေကြလမ်မ
် သ
ီ ည့်် သူ၏
့် ည်။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မြုံြည
သွင ် ပင်လြခဏ တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလအရ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ြေရစ်ခတ ်ြုံ
ငင်ျားပယ်ကြမည် မဟုံတ်ခပ။ လူသည် အလွန ် မြ
ုံ ်မဲလှခသ ်လည်ျား၊ မည်သည့်အ
် ရ ြ
လူသ ျား၏လုံအင် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ မည်သည့်အ
် ရ ခပေါ်ခပါြ်သည်ြုံ အ ျားလုံျားြ အတအြျ
သကြသည်။ ယင်ျားမှ လူအခတ ်မျ ျားမျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့််
ြေရစ်ခတ ်ြုံ တမင်တြ ြေုံြေရုံ မျှြေြေ
ုံ ကြ ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ ဤအတွြမ
် ဟုံတပ
် ါြ ြေရစ်ခတ ်
ခြ ် ပသည့်် ဘုံရ ျားသဘ ဝြ ဧြန်အမှန ် တည်ရပပီ
ှ ျား၊ သူ၏ အမှုြုံ ပြတမျြ်စ ြင ့််
မျြ် မင်ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ြေရစ်ခတ ်၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ လူတစ်ဦျားြမျှ ငင်ျားပယ်ြုံ အခကြ
င်ျား
့်
ရှမည်မဟုံတ်ခပ။
ြေရစ်ခတ ်၏အမှုန္င
ှ ့်် ခြ ် ပြေျြ်တြ
ုံ ့် သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ ဆျားုံ ြတ်သည်။ သူသည် မမအ ျား
ခပျားအပ်ထ ျားပပီျား ြစ်သည့်အ
် ရ ြုံ စစ်မန
ှ ခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင ့်် ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ စန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည်

စစ်မှနခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင့်် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံျားြယ
ွ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ြေမည်ျားခတ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံလည်ျား စစ်မှနခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင့်် ရှ ခြွန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ
သူ၏အန္ှစ်သ ရြ သတ်မှတ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတူ သူ၏သဘ ဝအခလျ ြ် ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား
သူ၏ အန္ှစ်သ ရြ သတ်မှတ်သည်။ ဤအရ ြုံ “သဘ ဝအခလျ ြ် ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျား” ဟုံ
ခြေေါ်ဆရ
ုံ သည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏ခြ ် ပြေျြ်သည် တုံပ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား ပည ခရျား၏
ရလဒ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ လူသ ျား၏ ပြုစုံပျြုျားခထ င် ြေင်ျား ရလဒ် မဟုံတခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
သူသည် ယင်ျားြုံ မသင်ယူြေခ
ဲ့် ပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျား ြင ့်် မမြယ
ုံ ်ြုံယ် မဆင်ယင်ြေခ
ဲ့် ပ။ ယင်ျားထြ်
ထအ
ုံ ရ သည် သူ၏အတွငျား် တင
ွ ် ခမွျားရ ပါ ြစ်သည်။ လူသ ျားြ သူ၏အမှု၊ သူ၏ ခြ ် ပြေျြ်၊
သူ၏လူသဘ
ဝန္ှင ့်် သူ၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသြ်တ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ငင်ျားဆန်ခြ င်ျား
့်
ငင်ျားဆန်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မှနခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင့််
ြုံျားြယ
ွ ်သည်ြုံ မည်သမ
ူ ျှမ ငင်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်၏ အလုံြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားရန်
သူကြလ ပပီျား ြစ်သည်ြုံ မည်သမ
ူ ျှ မ ငင်ျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် စစ်မှနရ
် ုံ ျားသ ျားမှု ြင ့်် ြေမည်ျားခတ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သူ ရှ ခြွသည်ြုံ မည်သမ
ူ ျှ မ ငင်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူ၏ ပုံသဏ္ဌ န်သည် အ ရုံ ြေစ ျားမှုမျ ျားအြုံ န္ှ
့် စ်သြ်ြွယ်
မဟုံတခ
် သ ်လည်ျား၊ သူ၏ အြျယ်တဝင့်် ခဟ ခ ပ ြေျြ်သည် ထူျား ြေ ျားခသ ဟန်ပန်တစ်ြေုံ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏အမှုသည် လူတခတွ
ုံ ့် ျားထင်သခလ ြ် ြမဘ ြုံ တုံနသ
် ွ ျားခစခလ ြ်ခသ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြ င်ျားြင်ဘြ
ုံ ုံ လှုပ်ြေါသွ ျား ခစခလ ြ်ခသ အရ မဟုံတခ
် သ ် င ျား၊ သူသည်
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်၏ အလုံြုံ စစ်မှနခ
် သ န္ှလုံျားသ ျား ြင ့်် ြည့်ဆ
် ည်ျားသည့်၊်
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်ြုံ လုံျားဝ ြျြုျားန္ွန ြေသြဲသ
့် ုံ ခသသည်
တုံငခ
် အ င် န ြေသည့်် ြေရစ်ခတ ်
့်
စင်စစ် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ြေရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ
့် ခ
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဤသမမ တရ ျားသည် လူသ ျားအတွြ် ယုံကြည်ရန် ြေြ်ြေဲခသ လ
် ည်ျား၊
အမှနတ
် ရ ျား တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ြေရစ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်သည် အြုံနအ
် စင် ပည့်စ
် ပုံ ပီျား ြစ်ြေျန်တွင၊် သူ၏
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ြစ်တည်မတ
ှု သည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့််
ြစ်တည်မှုတြ
ုံ ့် ုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်ြုံ သူ၏ အမှုမှ လူသ ျားြ မင်န္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ြေျန်တွင ် သူ၏
့် ည်။ ထအ
အမှု စုံစခ
ုံ ပါင်ျားြ သူသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်လ သည့်် လူဇ့် တ ဧြန်အမှန ် ြစ်ပပီျား၊
အခသွျားအသ ျားရသည့်
ှ
် လူသ ျားြဲသ
့် ုံ မဟုံ
တသ
် ည်ြုံ အတည် ပြုန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ြမဘ ခပေါ်၌ ြေရစ်ခတ ်၏
့်
အမှုအဆင်တ
ုံ ျား် သည် ယင်ျား၏ ြုံယစ
် ျား ပြုခသ အခရျားပါမှုရခသ
ှ
်လည်ျား၊ အဆင်အ
့် င
့် သီျားသီျား၏
တြယ့်အ
် မှုြုံ ခတွျို့ ကြြုရသည့်် လူသည် သူ၏ အမှု၏ အခရျားပါမှုြုံ သခဘ မခပါြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။
ဤသည်မှ အထူျားသ ြင့်် သူ၏ ဒုံတယကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင် ခဆ င်ရွြြေ
် ခ
ဲ့် သ အမှု၏

အဆင့်် အြေျြုျို့အတွြ် ြစ်သည်။ ြေရစ်ခတ ်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားရရုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
မင်ရရုံ ခလ ြ်သ ရှပပီျား သူြ
ုံ ည် သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့် ုံ တစ်ြေါမျှ မ မင်ြူျားသူ အမျ ျားစသ
အယူအဆမျ ျား မရှကြခပ။ ြေရစ်ခတ ်ြုံ မင်ြူျားပပီျား သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားြူျားသည်အ
့် ပင်
သူ၏အမှုြုံလည်ျား ခတွျို့ ကြြုြူျားသူတသည်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲသည်ြုံ ခတွျို့ ကြရသည်။
ဤသည်မှ ြေရစ်ခတ ်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
ုံ ့်
လူသ ျား
အကြြုြ်မဟုံတခ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ ြေရစ်ခတ ် ထွြ်သွ ျားပပီျားခန ြ် သူ၏အမှုြုံ
လြ်ြေသူတသည်
ုံ ့်
သူ၏ အမှုြုံ လြ်ြေရုံ မျှလြ်ြေပပီျား ြေရစ်ခတ ်၏ ပမ
ုံ န
ှ ် လူသဘ
ဝန္ှင ့်် ထခတွျို့ ြေင်ျား
့်
မရှသည့်အ
် တွြ၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အြေြ်အြေဲမျ ျား ရှလမ်မ
ှ ့််
့် ည်မဟုံတ်ခပ။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ပတ်သြ်သည့်် သူ၏အယူအဆမျ ျားြုံ မြေျန်ထ ျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားအစ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အလွန ်
ပင်ျားထန်စွ ခစခ
့် ှု စစ်ခဆျားသည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားသည် သူ၏ပပ
ုံ န်ျားသဏ္ဌ န်
့် စစ
့် ပ်စပ် ကြည်ရ
အခပေါ်သ အ ရုံ စြ
ုံ ်ပပီျား သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအခပေါ် အခ ြေြေ၍ သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ
သတမ ပြုမန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူသ ျားသည် ြေရစ်ခတ ်၏ ပပ
ုံ န်ျားသဏ္ဌ န်ြုံ
လျစ်လျြူရှု ထ ျားမည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေရစ်ခတ ်၏ လူသဘ
ဝြုံ ခဆွျားခန္ွျား ြေင်ျားအ ျား ခရှ င်ရှ ျားပပီျား
့်
မည်သည်လ
့် ူသ ျားမျှ ကြြုျားပမ်ျား မရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ရှသည့်် သူ၏
ဘုံရ ျားသဘ ဝြသ
ုံ
ခ ပ ဆမ
ုံ ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားသည် လူသ ျား၏
အြေြ်အြေဲမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ခ ပလည်သွ ျားမည့်် အတုံငျား် အတ အထပင် ထြ်ဝြ် ြျဆင်ျား
သွ ျားလမ်မ
ွ ၊် လူသ ျားသည် သူြ
့် ည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် အမှုအခတ အတွငျား် တင
့် ုံ
သည်ျားမြေန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ အယူအဆ အခ မ ြ်အ မ ျား ြင့်် ပည်န္
့် ြ
ှ ်ပပီျား၊ ြေုံြေမှုန္င
ှ ့််
မန ြေမှုတုံ ့် ြစ်စဉ်မျ ျားမှ ြစ်ခနြျ ြစ်သည်။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရှ ြေင်ျားြုံ
သည်ျားမြေန္င
ုံ ခ
် ပ၊ ြေရစ်ခတ ်၏ န္ှမ်ြေ
ှ ့်် သဝ
ုံ ှြ်မတ
ှု အခပေါ်
ုံ ့်
သြ်ညြှ မှု မ ပသန္င
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ျမှုန္င
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်ြုံ န ြေသည့်် ြေရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရြုံ ြေွငမ
့်် လတ်ခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသ ျားသည် သူြ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ အသြ်ရင
ှ ြ
် ုံ အြေွ
ငခ
့်် ပျားရန် လုံလ ျားခန ြေင်ျား
့် ုံ ၎င်ျားတန္ှ
့်
မရှသည့်အ
် တွြ၊် ြေရစ်ခတ ်သည် သူ၏အမှု ပပီျားစီျားသွ ျားပပီျားခန ြ်တင
ွ ် လူသ ျားန္ှင ့်် ထ ဝရ မခနန္င
ုံ ခ
် ပ။
လူသ ျားသည် ြေရစ်ခတ ်၏ အမှုအခတ အတွငျား် တွင၊် သူအခပေါ်
သြ်ညြှ မှု မ ပသန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
့်
ြေရစ်ခတ ်သည် သူ၏ အမှုခတ ်ြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တွင ် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား
လူသ ျားတုံ တ
့် ည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ သူ
့် ြည်ျား ြည်ျား ခတွျို့ ကြြုကြသည်ြုံ ခစ င်က့် ြည်သ
အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတုံ သည်
ျားြေြုံ အဘယ်
သုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ် သူခကြ
င ့််
့်
့်
့်
မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
ပပြုလဲကြမည် မဟုံတခ
် လ ။ ြမဘ ခပေါ်၌ အမှု ပြုရန်သ လူသ ျားြ သူြ
့် ုံ

အြေွငခ
့်် ပျားသည်။ ဤသည်မှ လူတသြ်
ုံ ့်
ညြှ မှု၏ အကြီျားမ ျားဆျားုံ အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။
သူ၏အမှုအတွြ် မဟုံတြေ
် ပ
ဲ့် ါြ၊ လူသည် သူြ
့်် ွ ြ ြမဘ ခ မမှ
့် ုံ အြေျန်ကြ မငစ
န္ှငထ
် တ
ုံ ်ပပီျား ြစ်ခပမည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူ၏အမှု ပပီျားစီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ် လူတသည်
ုံ ့်
သြ်ညြှ မှုြုံ
မည်မျှသ ၍ နည်ျားပါျားစွ ပသကြမည်နည်ျား။ ထခန
ုံ ့် ြ် လူသည် ြေရစ်ခတ ်ြုံ ခသ ြေင်ျားသပ
ုံ ့် ခဆ
ုံ ့်
င်ပပီျား
ခသသည်အထ သူြ
် လ ။ အြယ်၍ သူသည် ြေရစ်ခတ ်ဟုံ
့် ုံ ညြှဉ်ျားဆဲကြမည် မဟုံတခ
အခြေေါ်မြေြေဲရ
ုံ ့်
အလုံပ်လုံပ်န္င
ုံ ြေ
် လ
ဲ့် မ်မ
် ပ။ အြယ်၍ သူသည်
့် ပါြ၊ လူတအလယ်
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် ပင်ြလ
ုံ ြခဏ ြင့်် အလုံပ်မလုံပ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ စ ျား ပမ
ုံ န
ှ ်
လူတစ်ဦျားအ ြစ်သ အလုံပ်လုံပ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသည် သူ၏ အမှုြုံ စျားုံ စဉ်ျားမျှ သည်ျားြေရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့််
ဝါြျတစ်ခကြ င်ျားြုံ သူ၏ မနမ် မြ်
ြေင်ျားအ ျား သည်ျားြေမည်မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူသည်
့်
သူ၏အမှုတွင ် ဤပင်ြုံလြခဏ ြုံ သူန္င
ှ အ
့်် တူ သယ်ခဆ င်ရုံ သ တတ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျား ြင့််
လူအ ျားလုံျားသည် တည်ပမဲပပီျား ကြီျားမ ျားခသ ပင်ြုံလြခဏ ြုံ န ြေလုံြခ
် လျှ ြ်ရန်
လုံလ ျားခနကြသည့်အ
် တွြ၊် သူ၏အမှုသည် ထသ
ုံ ုံ မလုံ
ပ်ခဆ င်ြေမ
ဲ့် ည်ထြ်ပင် ပ၍
ုံ
့်
အ ျားခြ င်ျားခလသည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံငအ
် ြစ် အမှု ပြုသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ပင်ြုံလြခဏ ြုံ သူ မသယ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊
သူသည် အမှု ပြုြုံ အြေွ
ငအ
့်် ခရျား လုံျားဝ ရှမည် မဟုံတ်ခပ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
့်
ြေရစ်ခတ ်၏ ြစ် ြေင်ျားတုံြ
ွ ်အလယ်တွင ် သူ၏အမှုြုံ
့် ုံ ရှထ ျားခသ ် င ျားလည်ျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
လွယလ
် ငတ
့်် ြူ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ သူ
့်် ပျားမည် မဟုံတခ
် ပ။ သူသည်
့် ပါပပီ
့် ျား အြေွငခ
့် ြ
့် ုံ လူသ ျားြ ခလျှ ခ
သူ၏အမှုတွင ် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် ပင်ြုံလြခဏ ြုံ သယ်ခဆ င်ခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုသည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပင်ြုံလြခဏ မပါဘဲ၊ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်ထြ် အကြမ်ခပါင်ျား ခ မ ြ် မ ျားစွ
တန်ြေျားုံ သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ ် င ျားလည်ျား၊ လူသ ျားသည် သူ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ မဟုံတဘ
် ၊ဲ သူ၏
အဆငအ
့်် တန်ျားြသ
ုံ
ြျြုျားန္နွ ြေသည့်အ
် တွြ်၊ လူသည် သူြ
့် ဝ မန ြေခသျားခပ။ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ်
့် ုံ အ ပည်အ
တစ်ခန ြေရစ်
ခတ ်သည် သူ၏ရ ထူျားမှ န္ုံတ်ထြ
ွ ်မည့်အ
် ြေျန်တွင၊် လူသည် သူြ
့်
့် ုံ တစ်ရြ်တ မျှပင်
ဆြ်အသြ်ရင
ှ ရ
် န် ြေွင ့်် ပြုန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်လ မည့်် န္ှစ်မျ ျားတွင ် သူ၏
လြ် ြင ့်် ပြုခသ အမှုြ ြစ်ခပေါ်ခစမည့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျားြုံ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ြ
် ုံအလ
ုံ ့် လူသ ျားန္ှငအ
ငှ
့်် တူ
့်
ြမဘ ခပေါ်၌ အတူတြွ ခနထင
ုံ လ
် ုံသည်။ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားသည် သူ၏ မျြ်ခမှ ြ်ြုံ တစ်ရြ်မျှပင်
သည်ျားမြေန္င
ုံ ခ
် ပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် သူအခနန္ှ
င ့်် လြ်ခလျှ ရ
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
့် ုံ သ တတ်န္င
့်
လူသ ျားအလယ်တွင ် သူ လုံပ်ခဆ င်သငသ
့်် ည့်် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားပပီျား သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျားြေွငခ
့်် ပျားြုံ ဆ
ုံ ည်မှ လူသ ျား၏ သြ်ညြှ မှုန္င
ှ ့်် ခြျျားဇူျားခတ ်တ၏
ုံ ့် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ
့် သ

အတင
ုံ ျား် အတ ြစ်န္င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ သူ၏ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေြေဲရ
့် ခသ သူမျ ျားသည်
သူအ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားြုံ ပကြခသ ် င ျားလည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏အမှု
့် ျား ထသ
ပပီျားစီျားပပီျား ြစ်သည်အထသ သူြ
ုံ ြေ
် င
ွ ့်် ပြုဆဲ ြစ်ပပီျား တစ်ဒင်္ဂမျှ ခန ြ်ထပ် ြေွငမ
့်် ပြုခပ။
့် ုံ ခနထင
ဤသဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ သူ၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား မြေရသူတအခကြ
ုံ ့်
င်ျားြ ျား အဘယ်သနည်
ုံ ့် ျား။ လူသ ျားသည်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဤသဆြ်
ုံ ့်
ဆသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူသည် ပုံမန
ှ လ
် ူသ ျားတစ်ဦျား၏
အြေွရှသည့်် ြေရစ်ခတ ် ြစ်ခသ ခကြ င ့်် မဟုံတခ
် လ ။ အြယ်၍ သူသည်
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝသ ရှပပီျား ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှပါြ၊ လူသ ျား၏ အြေြ်အြေဲမျ ျားြုံ အလွယ်ြဆ
ူ ျားုံ
ခ ြရှငျား် လုံြန္
် င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခလ ။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ြေမည်ျားခတ ်၏ အလုံြုံ
ြျြုျားန္နွ ြေသည်ြေ
့် ရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရ အတအြျ ြစ်သည် ဆခ
ုံ သ ် င ျားလည်ျား၊ လူသ ျားသည် သူ၏
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝြုံ စတ်မပါတစ်
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏
့် ပါ အသအမှတ် ပြုပပီျား သ မန်လူသ ျား တစ်ဦျားန္ှငဆ
အြ ြုံ စတ်မဝင်စ ျားခပ။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ခ
် တ သ
့် တွြ်
့် ည်အ
့် ့်် လူသည် သူ၏တည်ရှ ြေင်ျားြုံ သည်ျားမြေန္င
သူသည် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူတြွ ခပျ ်ရင်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ဝမ်ျားနည်ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ မျှခဝန္င
ုံ ရ
် န် လူသ ျားအလယ်တွင ်
ရှ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ အမှုြုံ ပယ်ြျြ်ရုံ သ တတ်န္င
ုံ ခ
် လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

၂။ လူဇို့ တခံယတ
ူ သ ဘုရ ားသခင်၏ အတရား

ံု

ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားသူသည် လူသ ျား ြစ်ပပီျား၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပ၍
ုံ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် သူသည်
မည်သည့်် ဇ တပြတရှသည့်် မည်သည့်သ
် မန်လူြမျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ သူ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူ အသြ်ရှငသ
် ည့််
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားြုံ သူ ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် ဤလူဇ့် တသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် အလွနအ
် ခရျားကြီျားခလသည်။ သူသည် လူသ ျားန္ှင ့်် တခထရ တည်ျား
ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ အမှုြုံ
သူလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ထြ်
ပ၍
ုံ သြ်ခသြေန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ထြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ
ရယူန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် တန်ြုံျားရသည့်
ှ
် မည်သည့်် လူသ ျားထြ်မဆုံ
လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ြုံ သ
ုံ ှန ် ြစ်ပပီျား
့် ၍အခရျားကြီျားသည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့်် ဤလူဇ့် တသည် ပမ

သ မန် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ြုံ သူ
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ တည်ရှ ြေင်ျားအြုံ ့်
့် ျားုံ မှုန္င
့် ၏ပပ
သူ၏အခရျားပါမှုသည် သူြ
ှ
ျား၊ ဤလူဇ့် တ၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ တန်ြုံျားန္ှင ့်် အခရျားပါမှုြုံ
့် ုံ အလွန ် တန်ြုံျားရခစပပီ
မည်သည့်် လူသ ျားြမျှ တုံငျား် တ ၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤလူဇ့် တသည် စ တန်ြုံ တုံြရ
် ုံ ြ်
မြျြ်ဆျားီ န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စ တန်ြုံ ခြေျမှုနျား် ရန်၊ ပပီျားလျှင ်
သူအုံ
် ဝ ြျြုျားန္နွ ြေခစရန် သူ၏အမှုြုံ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ ခ
် လသည်။
့် ပ်စျားုံ မှုြုံ စ တန်အ ျား အ ပည့်အ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်မှ
လူဇ့် တြေယူခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သူသည် စ တန်ြုံ တုံြ်ရုံ ြ် မြျြ်ဆျားီ ဘ၊ဲ ယင်ျားအစ ျား
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ြ
် ုံ အမှု
ပြုရန်
့်
လူဇ့် တြေယူခလသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် သူသည် ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားအလယ်တင
ွ ် မမြယ
ုံ ်ြုံယ်
သ ၍ခြ င်ျားစွ သြ်ခသြေန္င
ုံ ပ် ပီျား ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားြုံ သ ၍
ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် လသည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝည ဉ်ခတ ်ြ စ တန်ြုံ တြ
ုံ ်ရုံ ြ် ြျြ်ဆျားီ သည်ထြ် သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ သြ်ခသြုံြေပပီျား၊ သ ၍
ဆွခ
ဲ ဆ င်မရ
ှု သည်
ှ
။ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအ ျား ြန်ဆင်ျားရင
ှ ြ
် ုံ သရှခစြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားစွ ြူညန္
ီ င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားအလယ်တင
ွ ် မမြုံယြ
် ယ
ုံ အ
် ြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားစွ သြ်ခသြေန္င
ုံ ခ
် လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍လအ
ုံ ပ်သည်” မှ

လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ အရ မှ ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ် သူ၏
ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် သူ၏
အလုံြုံ ဤလမ်ျားြေရီျားအ ျား လြ်ြေခသ သူတထ
ုံ ့် သ ၍ တြျမှနြ
် န်စွ န္ှင ့်် သ ၍ ြေင
ုံ မ
် စွ
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူသည် တြျမှနြ
ငှ
် န်ခသ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
တုံြတ
် ွနျား် န္ျားှု ခဆ ်မှုမျ ျား၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် သူ၏ အလုံတြ
ုံ ့် ုံ
သူ၏ခန ြ်လုံြသ
် မ
ူ ျ ျားထ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူ၏အလယ် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အတူတြွ
ခနထင
ုံ ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ပပီျားခ မ ြ်ခလသည်။ ဤအမှုသည်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ရှု မင်ရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ န္
် တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ ကြ ျားရန် ြစ်သည့်် လူသ ျား၏ စတ်ဆန္ဒြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခပသည်။

လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယခဟ ဝါ၏ ခြျ ပင်သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယထ
် သုံ ခပေါ်
့် ြေတ်ြုံ
့် လ သည်ခ
အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား၊ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
့်
ယုံကြည်မခ
ှု ြေတ်ြလ
ုံ ည်ျား နင်္ျားုံ ြေျြုပ်ခပျားသည်။ အထူျားသ ြင ့်် ခန ြ်ဆျားုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ သ ၍စစ်မန
ှ ၊် သ ၍လြ်ခတွျို့ြျသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သ ၍
န္ှစ်သြ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ ခြေတ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားခလသည်။ သူသည် ပညတ်ခတ ်န္င
ှ ့််
့်
အယူဝါဒခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သည်သ မြ၊ သ ၍အခရျားကြီျားသည်မှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ
စစ်မှနပ် ပီျား ပမ
ုံ ှန ် ြစ်သည့်၊် ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် သည့်၊် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျားန္ှင ့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ တ
် ြ
ုံ ့် ုံ ပသသည့်၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှုြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် န္ှစ်ခထ င်ခပါင်ျားမျ ျားစွ
့်
ြွယဝ
် ြ
ှ ်လျြ် ရှခလပပီျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပခလသည်။ မခရရ ြေင်ျား၏
ခြေတ်ြုံ သူသည် လုံျားဝအဆျားုံ သတ်ြ ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ
ရှ ခြွလုံခသ ်လည်ျား၊ မရှ ခြွန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်ခ
် ြေတ်ြုံ နင်္ျားုံ ြေျြုပ်သည်၊ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ
စ တန်ြုံ အခစြေသည့်ခ
် ြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ လုံျားဝအသစ် ြစ်ခသ
ခြေတ်ဆသ
ီ ုံ တစ်
ခလျှ ြ်လုံျား ဦျားခဆ င်ခလသည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ဝည ဉ်ခတ ်ြုံယစ
် ျား လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ရလဒ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏လူဇ့် တ၌ အမှု ပြုြေျန်တွင၊် သူ၏ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် ရှပခ
ုံ ပေါ်သလုံ မရှပလ
ုံ ည်ျား ခပေါ်သည့််
ထအ
ုံ ရ မျ ျားခန ြ်သုံ မရှ
ခြွခတ သ
့် ုံ စမ်
့် ြဲသ
့် ပ၊ ပပီျားလျှင ်
့်
့် ျားတဝါျားဝါျား မသွ ျားလ ကြခတ ခ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ြေန်မှ့် နျား် ြေင်ျားအ ျား ရပ်တနလ
် ့် ုံြက် ြသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ ြင ့်် သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခသ အြေါတွင၊် သူခန
ူ ျ ျားသည်
့် ြ်သုံ လ
့် ုံြ်သမ
လူဇ့် တ ြင ့်် သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျားခသ အမှုြုံ ဘ သ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏမျ ျား အ ျားလုံျားထသုံ ့်
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားကြလမ်မ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ န ျားမျ ျားဆီသုံ သူ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
့် ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အ ျားလုံျားြုံ ဆြ်သယ
ွ ခ
် ပ ဆကုံ ြလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ရရှခသ သူတုံ ့်
ကြ ျားန ြေဲသ
် ရ ျားမျ ျား ြစ်လမ်မ
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် သူအမှု
့် ည်၊ လူသ ျားြ
့် ၏ အမှနတ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ မင်ြ ကြ ျားသရခသ အရ မျ ျား ြစ်လမ်မ
် ရ ျားမျ ျား
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှနတ
ြစ်ြ ခြ လ ဟလမျ ျား ြစ်လမ်မ
် ပ။ ဤအြေျြ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့် ည် မဟုံတခ
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခနသည့်် သြ်ခသမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝရ တွင ်
သူအသျားုံ ပြုခသ တန်ဆ ပလ မျ ျားလည်ျား ြစ်သည်။ ဤအြေျြ်မျ ျား မတည်ရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့််
သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားသည် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ခနရ အ ျားလုံျားအန္ှ ပျ
မဟုံတခ
် ပ။ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျား
့် ျို့ န္ှမည်
့်

မရှဘဲ လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသ ရှပါြ၊ သူသည် စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုအ ျား မည်သည့်အ
် ြေါမျှ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားအြုံ ့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ြုံယ်ထည်မရှ၊ ခတွျို့ မင်၍ မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည်
လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သြ်ခသအခထ ြ်အထ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည် မဟုံတ်ခပ၊ မတည်ရသည်
ှ
့် မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံသ အပမဲ
ယုံကြည်ရခပမည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ ခ ပ ဆခ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံလည်ျား
့် ရ ျားသြေင်ြ ြုံယ်တင
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ကြ ျားသရမည် မဟုံတ်ခပ။ အဆျားုံ တွငခ
် တ ့် လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသည်
အန္ှစ်မြ
ဲ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရှရင်ျားစဲွ
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တုံင၏
် အမှုြုံ လူသ ျားြ တူခအ င်တုံ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုြုံ လူသ ျားအလယ် သူ၏ အမှုြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်သည့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြငသ
့််
ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ ့်
ခဆ င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားတထ
ုံ ့် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ရန်အတွြ်၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခတွျို့ မင်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ သရှလ သည့််
အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြုံ လူဇ့် တြေ မဟုံတ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျားြ
စွမ်ျားခဆ င် မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍လအ
ုံ ပ်သည်” မှ

ယြေုံတစ်ကြမ်တင
ွ မ
် ူ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဝည ဏြေန္ဓ ြယ
ုံ အ
် ျား ြင့်် မဟုံတဘ
် ဲ
အလွနသ
် မညြျခသ ြေန္ဓ ြယ
ုံ အ
် ျား ြင့်် အမှု ပြုရန် ကြလ သည်။ ထုံ ပင်
့် ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူသည့်် ြေန္ဓ ြုံယ် ြစ်ရုံ သ မြ၊ ဇ တအခသွျားအသ ျားသုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ပန်ကြလ သည့်် ြေန္ဓ ြုံယ်လည်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ အလွနသ
် မညြျခသ
ဇ တြေန္ဓ ြစ်သည်။ သူအ
ုံ ့်
ခပေါ်လွငထ
် င်ရှ ျားခစသည့်် အရ တစ်ြေုံြုံမျှ
့် ျား အ ြေ ျားသူတအနြ်
သင်မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ယြေင်ြ မကြ ျားသြေဲရ
ုံ သ
် ည်။
့် သည့်် သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ သူထ
့် မှ သင်ရရှန္င
ဤအခရျားမပါခသ ဇ တြေန္ဓ သည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ သမမ တရ ျား၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ
သရုံပ်ထင်ခစသည်အ
့် ရ ၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ

ထမ်ျားခဆ င်ခသ အရ န္ှင၊့်် လူသ ျားြ န ျားလည်ရန်အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ရပ်လုံျားြုံ ခြ ် ပခသ အရ လည်ျား ြစ်သည်။ သင်သည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မင်ရြုံ ဆန္ဒ
ကြီျားစွ မရှသခလ ။ သင်သည် ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့်
သန ျားလည်ြုံ ဆန္ဒ
ကြီျားစွ မရှသခလ ။ သင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ြေရီျားဆျားုံ ပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ မင်ရြုံ ့်
့်
ဆန္ဒကြီျားစွ မရှသခလ ။ သူသည် မည်သည်လ
့် ူသ ျားြမျှ သင်ြ
ုံ စ
် ွမ်ျားမရှြေဲသ
့် ုံ ခ ပ ပန္င
့် ည့််
ဤလျှြုျို့ ဝှြြေ
် ျြ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ သင်အ
့် ျားခ ပ ပမည် ြစ်ပပီျား၊ သင်န ျားမလည်သည့််
သမမ တရ ျားမျ ျားြလ
ုံ ည်ျား သင်အ
ုံ င
် ခတ ်အတွငျား် ဝင်ခရ ြ်ရ
့် ျား သူခ ပ မည် ြစ်သည်။ သူသည် န္င
သင်၏ တြေါျားဝ ြစ်ပပီျား ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
့် ခရ ြ်ရ သင်၏လမ်ျား ပရှင ် ြစ်သည်။ ထြ
သ မန်ဇ တြေန္ဓ သည် ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ သ
် ည့်် မျ ျားစွ ခသ နြ်နရ
ဲ မျ ျားြုံ ဆုံပ်ြုံငထ
် ျားသည်။
သူ၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားမှ သင်အ
ုံ စ
် ရ ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူလုံပ်ခဆ င်သည့််
့် တွြ် န ျားမလည်န္င
အမှု၏ ပန်ျားတင
ုံ တ
် စ်ြေလ
ုံ ုံျားမှ သူသည် လူတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်သြဲသ
့် ုံ ရ
် ည်ြုံ သင်အ
့် ျား
့် ုံ ျားရုံ ျားဇ တြေန္ဓ မဟုံတသ
မင်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရန်အတွြ် လုံခလ ြ်သည်။ အခကြ င်ျားမှ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်န္င
ှ ့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ ဘုံရ ျားသြေင် ပသသည့်် င်္ရုံစုံြ်မှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုခလသည်။
သင်သည် ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားြုံ တုံနလ
် ှုပ်ခစပရ
ုံ သည့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မကြ ျားန္င
ုံ ်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဟုံနျား် ဟုံနျား် ခတ ြ်ခနခသ မီျားလျှမျ ျားန္ှငတ
့်် သ
ူ ည့်် သူ၏မျြ်လုံျားမျ ျားြုံ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
ထုံ ပင်
ုံ ခ
် သ ် င ျားလည်ျား၊ သင်သည်
့် သင်သည် သူ၏သလှတ၏ ဆျားုံ မပဲ့် ပင်မှုြုံ မြေစ ျားရန္င
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမခ
ှ န၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြ်ခဒါသ ထွြ်သည်ြုံ ကြ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သန ျား ြေင်ျားြရုံဏ ြုံ ပခနခကြ င်ျား သန္င
ုံ သ
် ည်။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏ဉ ဏ်ပည ြုံ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ပင်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခရျားတယူရမှု
ှ ြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်
န္င
ုံ သ
် ည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ခ မကြီျားခပေါ် ရှ လူသ ျားမျ ျားကြ ျားတင
ွ ်
ခနထင
ုံ လ
် ျြ်ရခသ
ှ
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျားအ ျား မင်ခတွျို့ ြေွငခ
့်် ပျားရန်၊ ထုံ ပင်
့်
လူသ ျားအခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သရှရန်၊ န ြေရန်၊ ခကြ ြ်ရွ ျို့ရန်န္င
ှ ့်် ြေျစ်ရန်အတွြ်
ခထ ြ်ြခ
ူ ပျားြုံ ြစ်
့် သည်။ ဤအခကြ င်ျားခကြ င့်် သူသည် ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြုံ ြေယူရန်
ပန်ကြဆင်ျားလ ြေဲ့် ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။ သည်ြခနတွ
့်် ည
ူ ခ
ီ သ
့် င ် လူသ ျားြ မင်ရသည်မှ လူသ ျားန္ှငတ
ဘုံရ ျားသြေင်၊ န္ှ ခြေါင်ျားတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် မျြ်လုံျားန္စ
ှ ်လုံျားပါသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၊ ထုံ ပင်
ှု ရှခသ
့် ထူျား ြေ ျားမမ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဤလူသ ျားသ မတည်ရြေဲ
ှ လ
ှ ့််
့် ျှင ် ခြ င်ျားြင်န္င
ခ မကြီျားသည် ကြီျားမ ျားခသ အခ ပ င်ျားအလဲြုံ ကြြုရမည် ြစ်ခကြ င်ျား၊ ဤလူသ ျားသ မတည်ရြေဲ
ှ လ
့် ျှင ်

ခြ င်ျားြင်သည် ခမှ င်မည်ျားလ ြ ၊ ခ မကြီျားသည် ပရမ်ျားပတ အခ ြေအခနထဲ
ြျခရ ြ်သွ ျားမည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် တစ်ရပ်လုံျားသည် မွတသ
် ပ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြပ်ဆျားုံ မျ ျားအလယ်တင
ွ ်
ခနထင
ုံ ရ
် မည် ြစ်ခကြ င်ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ပသမည် ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ်
လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရန် ကြမလ ြေဲလ
့် ျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ လွနြေ
် ခ
ဲ့် သ အြေျန်ြပင် ငရဲ ပည်၌ ြျြ်ဆျားီ ြေဲပ့် ပီျား ြစ်ခကြ င်ျား သင်တြ
ုံ ့် ုံ
သူ ပသမည် ြစ်သည်။ ဤဇ တြေန္ဓ သ မတည်ရှြေဲလ
ုံ ့်
အဓြအ ပစ်သ ျားမျ ျား
့် ျှင၊် သင်တသည်
အစဉ်အပမဲ ြစ်ကြမည် ြစ်ပပီျား၊ အခလ င်ျားခြ င်မျ ျား အပမဲတမ်ျား ြစ်ကြမည် ြစ်သည်။
ဤဇ တြေန္ဓ သ မတည်ရှြေဲလ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားသည် မခရှ င်လဲန္င
ုံ ခ
် သ ခဘျားဒြ
ုံ ခြုံ
့် ျှင၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ရင်ဆင
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင်
စီရင်ြေျမှတ်မှတ်မည့်် ပ၍
ုံ ပင် ပင်ျားထန်ခသ အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားမှ လွတခ
် မ ြ်ရန် မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား
ခတွျို့ ရှရမည်ြုံ သင်တသ
ုံ ့် သင်သ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
့် ည်။ ဤသ မန်ဇ တြေန္ဓ သ မခမွျားြွ ျားြေဲပ
့် ါြ၊ သင်တအ
အသြ်မရှငန္
် င
ုံ ဘ
် ဲ ရှင ် ြေင်ျားအတွြ် ခတ င်ျားဆပုံ ပီျား၊ အသြ်မခသန္င
ုံ ဘ
် ဲ ခသ ြေင်ျားအတွြ်
ဆုံခတ င်ျားရမည့်် အခ ြေအခနတစ်ြေ၌
ုံ ခရ ြ်ရကြမည်
ှ
ြစ်သည်။ ဤဇ တြေန္ဓ သ မတည်ရလျှ
ှ င်
သင်တသည်
ုံ ့်
ယခနတွ
ုံ က် ြမည် မဟုံတ်သည်အ
့် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် င ် သမမ တရ ျားြုံ ရယူန္င
ပလလင်ခတ ်ခရှ ျို့ ခရ ြ်လ န္င
ုံ က် ြမည် မဟုံတဘ
် ၊ဲ ထထြ်
ုံ ့်
သင်တသည်
ုံ ့်
သင်တ၏
ုံ ့် ကြီျားခလျားခသ
အ ပစ်မျ ျားခကြ င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားြုံ ြေကြရမည်။ သင်တသ
ုံ ့် ြေဲပ
့် ါ၏ခလ ၊ ယင်ျားမှ
ဇ တြေန္ဓ သုံ ဘုံ
ူ မျှ ြယ်တင် ြေင်ျား၌ မည်သမ
ူ ျှ
့် ျှင၊် မည်သ၌
့် ရ ျားသြေင်၏ ပန်လ ြေင်ျား မရှြေဲလ
အြေွငအ
့်် လမ်ျား ရှြေဲမ
် ပ၊ ထုံ ပင်
့် ည်မဟုံတခ
့် ျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ဤဇ တြေန္ဓ ၏ ကြလ ြေင်ျား မရှြေဲလ
ခြေတ်ခဟ င်ျားြုံ လွနြေ
် ခ
ဲ့် သ အြေျန်ြပင် အဆျားုံ သတ်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
့် ည်။ သုံ ြစ်
့် လျှင ် သင်တသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ ငင်ျားပယ်န္င
ုံ ခ
် သျားသခလ ။ သင်တသည်
ုံ ့်
ဤသ မညလူသ ျားထမှ အလွနမ
် ျ ျား ပ ျားခသ အြျြုျားခြျျားဇူျားမျ ျားြုံ ရရှန္င
ုံ သ
် ည် ြစ်ရ သင်တသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ အဘယ်ခကြ င့်် ဝမ်ျားပန်ျားတသ လြ်မြေကြသနည်ျား။
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမှ သင်သခဘ မခပါြ်န္င
ုံ ခ
် သ အရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ အြယ်၍ သင်သည်
သင်၏ခရွ ျားြေျယ်မှု မှနမ
် မှနြ
် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ န ျားမလည်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု
ခအ င် မင်န္င
ုံ မ
် ည် မခအ င် မင် န္င
ုံ မ
် ည်ြုံ မသန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်၏ြတရ ျားြုံ စမ်ျားသပ်ပပီျား ဤသ မည
လူသ ျားြ သငအ
့်် တွြ် ကြီျားမ ျားခသ အြူအညီ ြစ်န္င
ုံ မ
် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်န္င
ှ ၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ အမှနပ
် င် လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပပီခလ ဟူသည်ြုံ အဘယ်ခကြ င့်် မစမ်ျားသပ်သနည်ျား။

သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ခန ဧခြေတ်တန
ုံ ျား် ြ လူမျ ျားသည် ခသ ြ်စ ျားခနြေဲက့် ြပပီျား လြ်ထပ်ကြလျြ်၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခနန္ှင ့်် မင်ခတွျို့ရန် မြေမရပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အတင
ုံ ျား် အတ ထ အမ်ခထ င် ပြုြေဲက့် ြခသ ခကြ င့််
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြျြ်ဆျားီ ရန် ကြီျားစွ ခသ ခရလမ်ျားများုံ မြ
ှု ုံ ခစလတ်လျြ် လူရစ
ှ ်ဦျားရသည်
ှ
့်
ခန ဧမသ ျားစုံ၊ ငှြမ
် ျ ျားန္ှင ့်် သ ျားရဲမျြုျားစတ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံသ ြေျမ်ျားသ ခပျားြေဲသ
့် ည်ြုံ သင်အ
့် ျား ငါခ ပ ပရမည်။
သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင် ြေျမ်ျားသ ခပျားြေဲသ
ူ ျားလုံျားတမှ
ုံ ့် သူအခပေါ်
့် အ
့်
အဆျားုံ ထ သစစ ရှခနြေဲခ
ုံ ့် ြစ်သည်။ ခြေတ်န္စ
ှ ်ခြေတ်စလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အခနန္ှင ့််
့် သ သူတပင်
မင်ခတွျို့ရန် မြေမရပ်န္င
ုံ သ
် ည့်် အကြီျားအြျယ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား ြ လမျ ျား ြစ်ြေပဲ့် ပီျား
န္ှစ်ခြေတ်စလုံျားတင
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူတ၏သြေင်
ုံ ့်
ြစ်သည်ြုံ
ငင်ျားဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည်အထပင် အလွန ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားလ ြေဲခ
့် သ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခန ဧခြေတ်တုံနျား် ြ လူတြ
ုံ ့် သ
ုံ
ြျြ်ဆျားီ ြေဲခ
ှ ်ခြေတ်စလုံျားတင
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
့် လသည်။ ခြေတ်န္စ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ကြီျားစွ ခသ ထြေြ
ုံ ်န ြျင်မှု ခပျားြေဲခ
့် စြ မူ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ယြေုံထ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ရှခသ လူမျ ျားြုံ ဆြ်လြ်၍ သည်ျားြေြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်ခ
့် ကြ င်န
ုံ ့်
အဘယ်ခကြ င်န
့် ြေါမျှ
့် ည်ျား။ သင်တသည်
့် ည်ျားဟူသည်ြုံ မည်သည်အ
မစဉ်ျားစ ျားြူျားသခလ ။ သင်တုံ အမှ
နတ
် ြယ် မသပါြ၊ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ငါခ ပ ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူတြ
ုံ ့် ုံ ခြျျားဇူျားခတ ် ခပျားအပ်န္င
ုံ သ
် ည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားြ သူတသည်
ုံ ့်
ခန ဧခြေတ်ြလူတထြ်
ုံ ့်
ခလျ ၍
ုံ ့် တ်
့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ခကြ င်၊့် သမဟုံ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ စြ်မန
ှု ည်ျားပည သည် လွနစ
် ွ တျားုံ တြ်ခနသ ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူတြ
ုံ ့် ုံ
ြျြ်ဆျားီ ရန် ြုံယြ
့်် ုံြုံယ် မခစြေင
ုံ ျား် န္င
ုံ ် ြေင်ျားမျြုျား ြစ်ြခဝျားစွ
ုံ ့်
၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
ခန င်တရ ြေင်ျားြုံ ပြေဲက့် ြပပီျားခသ ခကြ င်လ
် ါ။ ထထြ်
ုံ ့်
ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ည်ျား မဟုံတပ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူအုံပ်စတ
ုံ စ်စထ
ုံ ၌
ဲ အမှု ပြုရန် ရှခသ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ဤအမှုြုံ မမြယ
ုံ ်တုံင ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားအ ျား ြင့်် လုံပ်ခဆ င်လုံခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထမ
ုံ ျှမြ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤအုံပ်စထ
ုံ ြ
ဲ တစ်ြေျြုျို့ြုံ သူြယ်
တင် ြေင်ျားအတွြ် ရည်စျားူ ထ ျားသမ
ူ ျ ျားန္ှင ့််
့်
သူစီ့် မြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုအစီအစဉ်၏ အသီျားအပွင ့်် ြစ်လ ရန် ခရွ ျားြေျယ်ပပီျားလျှင ် ဤလူတြ
ုံ ့် ုံ ခန ြ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျားလုံသည်။ သုံ ြစ်
ုံ ့် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်ခပျားဆပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် ဤတန်ြုံျားသည်
့် ၍ မည်သပင်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ သူ၏ လူဇ တြေယူထ ျားခသ ဇ တြေန္ဓ ြ ပြုလုံပ်မည်အ
့် မှုအ ျား
ပင်ဆင်ရန်အတွြ်ြေျည်ျားသ ြစ်ခနြေဲသ
တခရ
ုံ ့် ြ်ရလ
ှ
ြေဲသ
့် ည်။ ယခန သင်
့်
့် ည် အ ြစ်မှ
ဤဇ တြေန္ဓ ခကြ ငပ
့်် င် ြစ်သည်။ သင်တ၌
ုံ ့် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ြ
် ုံ အြေွ
ငအ
့်် ခရျားရှ ြေင်ျားမှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ဇ တြေန္ဓ ၌ ရှခနခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဤြခြ င်ျား ြေင်ျားအလုံျားစြ
ုံ ုံ

ဤသ မညလူသ ျားအတွြခ
် ကြ င ့်် ရရှြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအရ သ မြ အဆျားုံ တင
ွ ် လူမျြုျားတင
ုံ ျား် သည်
ဤသ မညလူသ ျားြုံ ဝတ် ပြုြုံျားြွယက် ြမည် ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤမထင်ရှ ျားခသ လူသ ျားြုံ
ခြျျားဇူျားတင်ပပီျား န ြေကြမည် ြစ်သည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ယင်ျားသည်
့် ခ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြယ်တင်ပပီျားပပီ ြစ်သည့်် သူယခ
ူ ဆ င်ြေခ
ဲ့် သ သမမ တရ ျား၊ အသြ်န္င
ှ ့််
လမ်ျားြေရီျားတပင်
ုံ ့် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ကြ ျားြ ပဋပြခြုံ ခ ပလည်ခစြေဲြ
သူတကြ
ုံ ့် ျားြ
့်
အြွ အခဝျားြုံ တုံခစပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျား၏ သခဘ ထ ျားမျ ျားကြ ျား၌
ဆြ်သယ
ွ ်ြေျြ်တစ်ြေုံြုံ လမ်ျားြွငခ
့်် ပျားြေဲသ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သ ၍ပင်ကြီျားမ ျားခသ
ဘုံနျား် အသခရြုံ ရယူပပီျားြေဲသ
ူ ှ လည်ျား သူပင် ြစ်သည်။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
သ မညလူသ ျားသည်
့် မ
သင်၏ယကုံ ြည်စတ်ြေျမှုန္င
ှ ့်် ကြည်ညြုခလျားစ ျားမှုတန္ှ
ုံ ့် င ့်် မထြ
ုံ ်တန်သခလ ။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သ မညဇ တြေန္ဓ သည် ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်ဆုံ ြေင်ျားြေရရန် မသင်ခ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
့် တ ်သခလ ။ ထြ
သ မညလူသ ျားသည် လူမျ ျားကြ ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ထုံတ်ခြ ်ြေျြ် ြစ်မလ န္င
ုံ သ
် ခလ ။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခဘျားဒြ
ုံ ခမှ ြေျမ်ျားသ ခပျားြေဲသ
ုံ ူသ ျားသည် သင်၏ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
့် ည့်် ထလ
သူအ
ွ ထ
်
ျားရန် သင်၏ဆန္ဒတန္ှ
ုံ ့် င ့်် မထြ
ုံ ်တန်သခလ ။ သင်တသည်
ုံ ့်
သူ၏န္ှုတ်မှ
့် ျားြြ်တယ
ခြ ် ပြေဲသ
ုံ ့်
၌ သူ၏တည်ရမှု
ှ ြုံ စြ်ဆပ
ုံ ်ပါြ၊
့် ည့်် သမမ တရ ျားမျ ျားြုံ ငင်ျားပယ်ြ ၊ သင်တအလယ်
အဆျားုံ ၌ သင်တုံ ဘ
ြစ်သွ ျားမည်နည်ျား။
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအ ျားလုံျားြုံ ဤသ မညလူသ ျားအ ျား ြင့််
လုံပ်ခဆ င်လျြ်ရသည်
ှ
။ သူသည် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ သငအ
့်် ခပေါ် အပ်န္င
ှ ျား် မည် ြစ်ပပီျား၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပ၍
ုံ
သင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ သူြ ဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူသ ျားသည်
ထုံတ်ခြ ်ရန် မထြ
ုံ ်တန်ခလ ြ်ခအ င် အလွနရ
် ုံ ျားစင်ျားသည့်် လူသ ျား ြစ်သည်ဟုံ သင်တသူ
ုံ ့် ြ
့် ုံ
ယုံကြည်သည်အ
့် တင
ုံ ျား် ြစ်န္င
ုံ သ
် ခလ ။ သူ၏သမမ တရ ျားြ သင်တြ
ုံ ့် ုံ အကြင်ျားမဲ့်
လြ်ြေယကုံ ြည်ခစြအတွ
ုံ ့်
ြ် မလုံခလ ြ်သခလ ။ သူ၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ
မျြ် မင်ခတွျို့ရ ြေင်ျားြ သငတ
့်် ြ
ုံ ့် ုံ အကြင်ျားမဲ့် လြ်ြေယကုံ ြည်ခစြုံ မလ
ုံခလ ြ်သခလ ။ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
သင်တြ
ုံ ့် ုံ သူခြေေါ်ခဆ င်သွ ျားသည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သင်တအခနန္ှ
ုံ ့်
င ့်် လုံြခ
် လျှ ြ်ရန်
မထြ
ုံ ်တန်သခလ ။ အဆျားုံ စွနအ
် ခန ြင့်် သင်တအ
ုံ ့် ျား သူြ
ုံ ်ရွမုံနျား် ပပီျား သူြ
ုံ ်ြ
့် ုံ စြ်ဆပ
့် ုံ ြယ်ထတ
ခရှ င်ြယ်ခစသည်မှ မည်သည်အ
့် ရ နည်ျား။ သမမ တရ ျားြုံ ခြ ် ပသည်မှ ဤသူပင် ြစ်သည်၊
သမမ တရ ျားြုံ ခထ ြ်ပခ
ုံ ့် ုံြ်ခလျှ ြ်ရန်
့် ပျားသည်မှ ဤသူပင် ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
့် သင်တလ
လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ြေုံ ခပျားသည်မှ ဤသူပင် ြစ်သည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ဤသမမ တရ ျားမျ ျားထဲ၌

ဘုံရ ျားသြေင်အ
် မျ ျားြုံ ရှ မခတွျို့ န္င
ုံ ခ
် သျားသည်မှ ြစ်န္င
ုံ သ
် ခလ ။ ခယရှု ၏အမှု
့် မှု၏ သဲလွနစ
မပါရှလျှင၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် လြ်ဝါျားြပ်တုံငမ
် ှ ဆင်ျားလ န္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည်မဟုံတ၊် မည်သဆ
ုံ ့် ခ
ုံ စ
မျြ်ခမှ ြ်ြ လ၏ လူဇ့် တြေယူမှု မရှလျှငလ
် ည်ျား၊ လြ်ဝါျားြပ်တုံငမ
် ှ ဆင်ျားလ သူတြ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သခဘ ြျန္ှစ်သြ်မြ
ှု ုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ခြေတ်သစ်ထသ
ဲ လည်
ုံ ့်
ျား ဝင်ခရ ြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ဤသ မညလူသ ျား၏ ကြဆင်ျားလ ြေင်ျား မရှလျှင၊်
သင်တတွ
ုံ ့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ခတ ်အစစ်အမှနြ
် ုံ မင်ခတွျို့ရန် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
အြေွငအ
့်် လမ်ျားရရှမည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မင်ခတွျို့ ြလည်
ုံ ့်
ျား အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီမည် မဟုံတခ
် ပ၊
အခကြ င်ျားမှ သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် လွနြေ
် ခ
ဲ့် သ အြေျန်ြပင် ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြေသင်ြေ
ဲ့် ည့်် အရ မျ ျားပင်
့် သ
ြစ်ကြခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူမ၏
ှု ကြလ ြေင်ျားခကြ ငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြေွငလ
့်် တ်ြေပဲ့် ပီ ြစ်ြ သန ျားြရုံဏ ြုံ ပသြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်။
မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ အဆျားုံ ၌ သင်တအ
ုံ ့် ျား ငါြေျန်ထ ျား ခပျားရမည့်် စြ ျားမှ ဤအရ သ လျှင ် ြစ်သည်လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည့်် ဤသ မညလူသ ျားမှ သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ် မရှမ ြစ်
အခရျားပါသူပင် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားမျ ျားကြ ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင် ပြုြေဲပ့် ပီျား ြစ်သည့််
ကြီျားမ ျားခသ အမှုပင် ြစ်ခပ၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်သြေဲသ
့် ခလ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျ ျားကြ ျား၌ ကြီျားမ ျားခသ အမှုြုံ
ပြုြေဲပ့် ပီျားပပီ” မှ

ြေရစ်ခတ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်် သမမ တရ ျားြုံ အ ျားြုံျား ြေင်ျားမရှဘဲ အသြ်ရရှလုံသတ
ူ သည်
ုံ ့်
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် အဓပပ ယ်မရှဆျားုံ ခသ လူမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ြေရစ်ခတ ်ယခ
ူ ဆ င်လ သည့််
အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လြ်မြေခသ သူတသည်
ုံ ့်
စတ်ြူျားယဉ်အပ်မြ်ထတ
ဲ ွင ် ခပျ ြ်ဆျားုံ ကြခပသည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ လြ်မြေသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ မှုြုံ ထ ဝရြေရမည် ြစ်သည်ဟုံ ငါဆ၏
ုံ ။ ြေရစ်ခတ ်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
ြ လအတွငျား် တင
ွ ် န္င
ုံ င
် ခတ ်သုံ လူ
့် သ ျားဝင်ခရ ြ်ရန် တြေါျားခပါြ် ြစ်ပပီျား၊ သူြ
့် ုံ
ခရှ င်ြွငျား် သွ ျားန္င
ုံ သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှမရှခပ။ ြေရစ်ခတ ်ြုံ အမှီမ ပြုလျှင ် မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်ခသ ခကြ င၊့််
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေရမည် ြစ်ပပီျား သူ၏လမ်ျားြေရီျားြုံ န ြေရမည် ြစ်သည်။
သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲန္င
ှ ့်် အသြ်၏ခထ ြ်ပမ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲ၊
့် ှုြုံ လြ်ြေန္င
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ရရှခရျားြသ
ုံ
သင် စဉ်ျားစ ျား၍မရခပ။ သူြ
ှ စ
် ွ ယုံကြည်သအ
ူ ျားလုံျားသည်
့် ုံ စစ်မန

အသြ် ြင ့်် ခထ ြ်ပြေ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ြေရစ်ခတ ်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် ကြလ ြေင်ျား
ငှ
့် ရြအလ
ြစ်သည်။ သူ၏အမှုသည် ခြေတ်အခဟ င်ျားြုံ အဆျားုံ သတ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံထသ
ဲ ုံ ့်
ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအတွြ် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏ အမှုသည် ခြေတ်အသစ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
့် အ
ူ ျားလုံျား
့် ခရ ြ်မည်သ
ခလျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်၏။ သင်သည် သူြ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား သူြ
့် ုံ အသအမှတ် ပြုန္င
့် ုံ
ပစ်တင်ရှုတ်ြေျပါြ၊ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ် ြေင်ျားပင် ပြုပါြ၊ သင်သည်
ထ ဝရခလ င်ြျွမ်ျားြေရြုံ ခသြေျ
ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ မည်
သည်အ
့် ြေါမျှ
့်
့်
ဝင်ခရ ြ်ရလမ်မ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ ဤြေရစ်ခတ ်ြယ
ုံ ်ခတ ်တုံငသ
် ည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
့် ည် မဟုံတခ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခြ ် ပြေျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ ် ပြေျြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြမဘ ခ မကြီျားတွင ်
သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် တ ဝန်ခပျား ခစြေင
ုံ ျား် ထ ျားသူ ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သင်လြ်မြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
သင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသည်ဟုံ ငါခ ပ ရခပသည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသူတုံ ြေ
အတုံငျား်
့် ရမည့်် ပစ်ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျားမှ အ ျားလုံျားအြုံ ပြတ
့်
ရှငျား် ခနပပီျား ြစ်သည်။ သင်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
ပါြ၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ
့်
ြ လ ြေရစ်ခတ ်ြုံ သင် ပစ်ပယ်ပါြ၊ သင်၏ ြုံယစ
် ျား အြျြုျားဆြ်မျ ျားြုံ ြေစ ျားခပျားမည့်သ
် ူ
တစ်ဦျားမျှရှလမ်မ
် ုံလည်ျား ငါသင်ြ
ုံ ့် ပင် ယခနမှ့် စ၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်မဟုံတဟ
့် ုံ ခ ပ ၏။ ထအ
လြ်ြေမှုြုံရရှရန် ခန ြ်ထပ်အြေွငအ
့်် ခရျား ရှမည် မဟုံတခ
် ပ။ သင်သည် မမြုံယြ
် ုံယ် ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန်
ကြြုျားစ ျားလျှငပ
် င်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် မင်ရလမ်မ
့် ည် မဟုံတ။်
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သင်ဆန်ြျင်
သည်မှ လူသ ျားတစ်ဦျားမဟုံတ၊် သင် ပစ်ပယ်သည်မှ
့် ခ
့်
မဆစ
ုံ ခလ ြ်သတတဝါတစ်ဦျားဦျား မဟုံတဘ
် ဲ ြေရစ်ခတ ် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်၏။ ဤအရ ၏
အြျြုျားဆြ်မျ ျားသည် မည်သည်တုံ ့် ြစ်လမ်မ
့် ည်ြုံ သင်သပါသခလ ။ သင်သည် ခသျားငယ်သည့််
အမှ ျားတစ်ြေုံ ပြုမပပီျား ြစ်လမ်မ
် ၊ဲ အလွနစ
် ြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြွယခ
် ြ င်ျားခသ ပစ်မတ
ှု စ်ရပ်
့် ည်မဟုံတဘ
ြျြူျားလွနမ
် ပပီျား ြစ်ခပလမ်မ
ုံ ့်
င့်် သမမ တရ ျားသည်သ သင်ြ
့် ည်။ ထခကြ
့် ုံ အသြ်
ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သမမ တရ ျားမှလွဲ၍ မည်သည်အ
့် ရ ြမျှ သင်ြ
့် ုံ
ပန်လည်ခမွျားြွ ျားမခပျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏မျြ်န္ ှ ြုံ တစ်ြန် ရှု မင်ြေင
ွ ့်် မခပျားန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊
သမမ တရ ျား ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ကြမ်ျားကြြုတ်သည့်် တုံန ် ပန်
ှု ျ ျားမ ပြုရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အခရျားမထ ျားသည့််
့် မမ
ခဝြန်မမ
ှု ျ ျား မလုံပ်ရန် အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ြုံ ငါအကြ ပြု၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား

ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

၃။ လူဇို့ တခံဘရ
ု ားသခင်၏ အမှုတတ န
် င
ှ ်ို့ ဝည ဉ်တတ ်၏
အမှုတတ ်ကက ား ကွခ ားခခ ားန ားမှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ လူသ ျားြ ထခတွျို့ န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ မင်န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည်
တုံျားဝင်ြေျဉ်ျားြပ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားလည်ျား မရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူြြ
ုံ ယ်တင် ြေင်ျားသည်
ဝည ဉ်ခတ ်၏ နည်ျားစနစ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပင်ြုံလြခဏ တြ
ုံ ့် ုံ တုံြ်ရုံ ြ် အသျားုံ ပြု၍
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ သူအခန
ြင့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပြုမူပုံြုံ တုံြ်ရုံ ြ် အသျားုံ ပြုလျြ်
့်
လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ကြြုျားစ ျားြေဲပ
ုံ မ
် ည်
့် ါြ၊ လူသ ျားသည် သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရရှန္င
မဟုံတခ
် ပ။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြန်ဆင်ျားြေ လူသ ျားတစ်ဦျား၏ အ ပင်ပန်ျား ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်ြုံသ
မယူတင် မဝတ်ဆင်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသ ျားအတွြ် ဤြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှြုံ မ
ုံ ခ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ
့် ြစ်န္င
မည်သူ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြမျှ ခယခဟ ဝါ၏ တမ်အနီျားသုံ မသွ
ျားန္င
ုံ က် ြသခလ ြ်၊ လူသည် သူြ
့်
့် ုံ
ြေျဉ်ျားြပ် ြေင်ျားငှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ျားြေ လူသ ျားတစ်ဦျား
ြစ်လ ြေင်ျားအ ျား ြင်သ
ုံ ုံသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သူ ြစ်လ ခတ မ
့် လျှင၊် ဆလ
့် ည့််
ဇ တြေန္ဓ အထဲသုံ ထ
့်် လျှင၊် သူခန
ဲ ုံ သူ
့် ျားရှ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့် ြ်လုံြ်ခသ သူအ ျားလုံျားထသ
့် သည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ အမှု ပြုခစန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ လျှင ် လူသည်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ မင်န္င
ုံ ြ
်
ကြ ျားန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ပင်၊ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားထဲသုံ ဝင်
ုံ ပ် ပီျား၊ ဤနည်ျား ြင ့်် အ ပည်အ
့် ဝ ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အြယ်၍
့် ခရ ြ်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြုံ မြေယူြေပ
ဲ့် ါြ၊ အခသွျားအသ ျားရှခသ မည်သြ
ူ မျှ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ကြီျား မတ်သည့်် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည်လ
့် ူသ ျားတစ်ဦျား
တစ်ခယ ြ်ြမျှ ြယ်တင်ြေရမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
လူမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် တုံြရ
် ုံ ြ် အလုံပ်လုံပ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားသည် ဒဏ်ြေတ်ြေရမည်
ြစ်သည် သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ထခတွျို့ဆြ်ဆရန် မ ြစ်န္င
ုံ ဘ
် လ
ဲ ျြ်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏
လုံျားဝ ြမ်ျားဆျားီ ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား ြေရကြမည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် အမှု၏ အသစ်ခသ အဆင်တ
ုံ ုံ ဝင်
့် စ်ြေသ
့် ခရ ြ်သည်။
သူသည် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ပ၍
ုံ ပင် ခြ ် ပလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားသည် ခယရှု ၏ အြေျန်ြ လန္ှင ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ြရုံဏ တရ ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ တုံ ့် ြစ်လမ်မ
် ပ။ အမှုသစ်ြုံ လြ်ရှ
့် ည်မဟုံတခ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ှ ပ့်် ပီ ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဤအမှုသစ်သည် စတ်သခဘ ထ ျားအသစ်န္င
ှ အ
့်် တူ ပါရှလမ်မ
့် ည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် ဤအမှုြုံ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ- ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြုံ မြေယူြေဘ
ဲ့် ၊ဲ
ယင်ျားအစ ျား လူသည် သူန္င
ှ ဆ
့်် ြ်သယ
ွ ်ြုံ နည်
ျားလမ်ျား မရှြေဲခ
ုံ ့်
ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်ြ
ငှ
့် စြအလ
့်
များုံ ကြြုျားမှတစ်ဆင့်် တုံြရ
် ုံ ြ် စြ ျားခ ပ ြေဲပ
ုံ ပ
် ါမည်ခလ ။
့် ါြ၊ လူသည် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သန္င
အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်မှ ဝည ဉ်ခတ ် တစ်ပါျားတည်ျား ြစ်ပါြ၊ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သရှလ ြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူလြေျန်တင
ွ ၊်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ပပီျား သူြ သူ၏စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ
လူဇ့် တမှတစ်ဆင ့်် ခြ ် ပသည့်အ
် ြေါတွငသ
် ၊ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ မမတ၏
ုံ ့်
ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ မ
် ျြ်စမျ ျား ြင့်် ရှု မင်န္င
ုံ က် ြလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူမျ ျားအလယ်တွင ်
အမှနတ
် ြယ်န္င
ှ ့်် စစ်မှနစ
် ွ အသြ်ရှငသ
် ည်။ သူသည် အမှနတ
် ြယ်ရ၏။
ှ
လူသည်
သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ထခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်၊ သူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားြုံ
ထခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
လူသည် သူြ
် ြယ် သရှလ န္င
ုံ သ
် ည်။
့်
့် ုံ အမှနတ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ရူ ပါရုံ (၃)” မှ

လူဇ့် တ၏ အမှုသည် မျ ျားစွ ခသ အြေြ်အြေဲမျ ျား ြစ်ခပေါ်ခစပပီျား၊ လူဇ့် တသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
အလ ျားတူ ကသဇ အ ဏ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ ကြီ
ီ သ
့် ျား မတ်သည့်် တူညခ
ပင်ြုံလြခဏ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ၊် ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ တူ
ီ သ သဘ ဝလွန ် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ
့် ညခ
မခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ထူျား ြေ ျားမှု မရှခသ ဤဇ တြေန္ဓ ြ လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၏
အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြရ
် ုံ ြ်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရ ထြ်သ ၍
မျ ျားစွ သ လွနပ် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တ ြုံယတ
် ုံငသ
် ည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားအြုံ ့်
အခ ြ ြစ်ခလသည်။ ြယ်တင် ြေင်ျားြေရမည့်် သူမျ ျားအတွြ် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ ခ
် သ
တန်ြုံျားသည် လူဇ တြုံ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်် တန်ြုံျားထြ် မျ ျားစွ နမ်ြ
့် ျသည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည်
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၊ ခတ င်တန်ျားမျ ျား၊ မစ်မျ ျား၊ ခရြန်မျ ျားန္ှင ့်် သမုံဒရ
ဒ မျ ျား အ ျားလုံျားအန္ှ ့်
ြေြုငန္
ုံ င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူဇ့် တ၏ အမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ထခတွျို့ခသ လူတင
ုံ ျား် န္ှင ့်် သ ၍ ထခရ ြ်စွ
န္ှျားီ န္ယ်ခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပ၍ရသည့်် ပုံသဏ္ဌ န် ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြုံ

လူသ ျားြ ပုံ၍န ျားလည်န္င
ုံ ပ် ပီျား ပ၍
ုံ ယုံကြည်န္င
ုံ ြ
် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ လူ၏အသပည ြုံ
သ ၍နြ်သည်ထြ် နြ်လ န္င
ုံ ခ
် စပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တြယ့်် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
သ ၍နြ်နသ
ဲ ည့်် ထင် မင်ြေျြ်မျ ျားြုံ လူသ ျားအခပေါ် ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည်
နြ်နမ
ဲ ှု ြင ့်် ပတ်ြုံျားခနပပီျား၊ ခသမျြုျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် န ျားလည်ရန် ြေြ်ြေဲြ ၊ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ရ
် န်
သ ၍ပင်ြေြ်ြေဲခလသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်မခ
ဲ့် သ စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျား အခပေါ်တင
ွ သ
်
မှီြေန္
ုံ င
ုံ က် ြခလသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် လူဇ့် တ၏ အမှုသည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား၊ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားအခပေါ်တွင ်
အခ ြေြေြ ကြယ်ဝခသ ဉ ဏ်ပည ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ ရုံပ်ြေန္ဓ မျြ်လုံျား ြင ့််
ရှု မင်၍ရသည့်် အမှနတ
် ရ ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ ဉ ဏ်ပည ြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားန္င
ုံ ြ
်
သူ၏ ခပါမျ ျားလှခသ စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ြေျရန်
မလုံအပ်ခပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ တန်ြုံျား
့် မှု၏ တြျမှနြ
ြစ်သည်။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူတုံ မ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
ျားထင်ရန် ြေြ်ြေဲခသ အရ မျ ျား၊
့် မင်န္င
့် တုံ ခတွ
့်
ဥပမ အ ျား ြင ့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် သ
ုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ဉ ဏ်ရခသ
ှ
လူသ ျားအတွြ်
ဤအရ တသည်
ုံ ့်
မည်သည့်် ရှငျား် လင်ျားခသ အဓပပ ယ်ြမ
ုံ ျှ မခပျားခြေျ။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
စတ်ထြေြ
ုံ ်ခစခသ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြျယ် ပနခ
် ့် သ အဓပပ ယ်ြုံသ ခပျားပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ြင ့််
ညန်ကြ ျားြေျြ် တစ်ြေုံြုံ မခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
် လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမှ မူ အလွန ် ြွ ြေ ျား၏။
ယင်ျားသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တြျမှနြ
် န်ခသ လမ်ျား ပမှု ပါဝင်သည်၊ ရှငျား် လင်ျားခသ
အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် ရှငျား် လင်ျားခသ လုံအပ်သည့်် ရည်မှနျား် ြေျြ်ပန်ျားတုံငမ
် ျ ျား ရှသည်။ သုံ ြစ်
့် ၍ လူသည်
မှနျား် ဆြေျြ်မျ ျားြုံ ပြုလုံပ်ရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် စမ်ျားတဝါျားဝါျားပင် သွ ျားလ ခနစရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျား၏
စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုစရ မလုံခပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှု၏
ရှငျား် လင်ျား ပတ်သ ျားမှု ြစ်ပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုမှ ယင်ျား၏ ကြီျားမ ျားခသ ြွ ြေ ျားမှု ြစ်သည်။
ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည် ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေုံ အတွြ်သ သငခ
့်် လျ ်ပပီျား၊
လူဇ့် တ၏အမှုြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုထြ် လူသ ျားြုံ
အလွနတ
် ရ ပ၍
ုံ တြျပပီျား လုံအပ်ခသ ရည်မှနျား် ြေျြ်ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားန္ှင ့်် မျ ျားစွ ပ၍
ုံ စစ်မှန၊်
တန်ြုံျားရခသ
ှ
အသပည ြုံ ခပျားခလသည်။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားအြုံ အကြီ
ျားမ ျားဆျားုံ ခသ
့်
တန်ြုံျားရသည့်
ှ
် အမှုသည် လုံြစ
် ျားရန် တြျမှနြ
် န်ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၊ ရှငျား် လင်ျားခသ
ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားြုံ ခထ ြ်ပ့်ခပျားခသ အမှု ြစ်ပပီျား မင်၍ရြ ထခတွျို့၍ရခသ အမှု ြစ်သည်။
လြ်ခတွျို့ြျခသ အမှုန္င
ှ ့်် အြေျန်မီလမ်ျား ပမှုတသည်
ုံ ့်
သ လူသ ျား၏အကြြုြ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံြ်ပပီျား၊

စစ်မှနခ
် သ အမှုသည်သ လူြုံ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤအရ ြုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင်သ
စွမ်ျားခဆ င်
့်
ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် လူသ ျားြုံ ၎င်ျား၏ ယြေင်ြ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ
အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရှရင်ျားစဲွ အန္ှစ်သ ရ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤသခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ သူ၏လူဇ့် တ ြငသ
့််
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
အြယ်၍ ဝည ဉ်ခတ ်သည် တစ်ဦျားတည်ျား အလုံပ်လုံပ်မည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သူ၏အမှုသည်
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုရရန်
ှ
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ- ဤသည်မှ ရှငျား် လင်ျားခသ အမှနတ
် ရ ျား ြစ်သည်။
လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် ဤလူဇ့် တခကြ င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ျား ြစ်လ ကြပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ အဆျားုံ သတ်ခသ အြေါ၊ သူ၏အလုံြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ခသ သူမျ ျားသည်
သူ၏ရန်သူ ြစ် ြေင်ျားမှ ရပ်တန်လ
် ့် ျင်ဘြ်အခန ြင ့်် သူ၏
့် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်သ မြ၊ ဆနြ
မျြ် မင်သြ်ခသမျ ျား ြစ်လ ကြလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရပပီျား ြစ်သည့်် သြ်ခသမျ ျား၊ သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တ ြစ်ပပီျား သူန္င
ှ ြေ
့်် ၍
ွဲ မရခသ
သြ်ခသမျ ျား ြစ်လ ကြလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားအြုံ လူ
့် ဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အခရျားကြီျား ြေင်ျားြုံ
လူသ ျားအ ျား သရှခစမည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ အဓပပ ယ်အြုံ ဤလူ
ဇ့် တ၏
့်
အခရျားပါမှုြုံ သရှလမ်မ
တ ကြီျားထွ ျားမှုအြုံ ဘုံ
် သ တန်ြုံျားြုံ
့် ည်၊ လူအသြ်
့်
့် ရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
သရှလမ်မ
ုံ ့် ပင် ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားြ ြေွဲြေွ ၍မရသည့်် အသြ်စမ်ျားခရ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ြစ်လ လမ်မ
့် ည်ြုံ သရှခပမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့်် အခနအထ ျားတန္ှ
ုံ ့် ငြ
့်် ြ
ုံ ည
် ီ ြေင်ျားမှ အလှမ်ျားခဝျားပပီျား၊ လူသ ျားအြုံ ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏
တြယ့်် အဆင်အ
် သ ပုံသဏ္ဌ န်
့် တန်ျားန္ှင ့်် သဟဇ တ ြစ်ပုံ မရခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ ပင်ြုံလြခဏ ြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ဤလူဇ့် တသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် လသည်။
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျား ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားအခန ြင့်် န ျားမလည်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အသအမှတ်မ ပြုန္င
ုံ သ
် ည်မှ ဤအခရျားပါမှုန္င
ှ ့််
တန်ြုံျားတုံ ြစ်
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ကြည်ညြုကြပပီျား၊
့် သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြုံ အထင်ခသျားကြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ မည်
သပင်
ုံ ့် ရှု မင်သည် ြစ်ခစ
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခတွျားထင်ခစြ မူ၊ လူဇ့် တ၏ စစ်မှနခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏
စစ်မှနခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျားထြ် မျ ျားစွ သ လွနပ
် ါသည်။ မှနခ
် ပ၏၊ ဤသည်မှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ သ
့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွြ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ခတ င်တ
ုံ ့် မှု
့် ခသ သူ အ ျားလုံျားအတွြ်၊ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် တထ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လှုျို့ခဆ ်မ၊ှု ပပီျားလျှင ် ရှ် ငျား် ပ၍မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မခတွ
ျားတတ်ခသ အက့် သြွယြေ
် စ ျားြေျြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့််
့်
ကြီျား မတ်ခသ ၊ ထူျားြဲသ လွနသ
် ြဲသ
့် ုံ န္ှ
် ြ င်ျားခသ ်လည်ျား အ ျားလုံျားအြုံ ့်
့် စ်လုံြွယခ
ရယူရန်မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မရရှ
န္င
ုံ ခ
် သ အရ လည်ျား ြစ်သည့်် ြေစ ျားြေျြ်တစ်ြေြ
ုံ ုံသ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။
့်
လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျားတွင ် ကြီျားမ ျားသည့်် အြွ အခဝျားတစ်ြေုံ
ရှသည့်အ
် လ ျား၊ အခဝျားမှသ အြေျင်ျားြေျင်ျား ကြည့်ရ
် ှု န္င
ုံ က် ြပပီျား၊ လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်တသည်
ုံ ့်
မ မင်ရခသ အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် ြေွဲ ြေ ျားြေထ ျားရသည့်န္
် ယ
ှ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
တူညန္
ီ င
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။ အမှနတ
် ွင ် ဤသည်မှ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လူသ ျားြခ
ုံ ပျားထ ျားခသ
အခတွျားမှ ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ျားသည် တစ်မျြုျားတစ်စ ျားတည်ျား
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
ခလ ြတစ်ြေုံတည်ျားတင
ွ ် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
ယှဉ်တွဲခနထင
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားြ
အလုံအပ်ဆျားုံ ခသ အမှုြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူသ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏
လုံအပ်ြေျြ် မရှခပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် လုံြစ
် ျားရမည့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား၊
ရှငျား် လင်ျားခသ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူသည် စစ်မှနြ
်
ပုံမန
ှ ် ြစ်သည်ဟူခသ ြေစ ျားမှုတစ်ြေ၊ုံ
သူသည် န္ှမ်ြေ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားြုံ ခပျားသည်။ လူသ ျားသည် သူြ
့် ျပပီျား သ မန် ြစ်သည်ဟူခသ ြေစ ျားမှုတြ
့် ုံ
ခကြ ြ်ရွ ျို့ခြ င်ျား ခကြ ြ်ရွ ျို့ န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူအမျ ျားစအ
ုံ တွြ် သူသည် န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ြုံ ့်
လွယြ
် ူသည်။ လူသ ျားသည် သူ၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ရှု မင်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူ၏အသြုံကြ ျားန္င
ုံ ြ
်
သူြ
့် ုံ
အခဝျားမကှ ြည့်ရ
် န် မလုံအပ်ခပ။ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားြဲသ
့် ုံ တူ
ီ သ ြမဘ ခလ ြထဲတွင ်
့် ညခ
ရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားအြုံ ြေျဉ်ျား
ြပ်၍ရန္င
ုံ သ
် ည်၊ မခဝျားြွ ဘဲ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
န ျားမလည်န္င
ုံ စ
် ရ မဟုံတ်ဘ၊ဲ မင်၍ရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ထ
ုံ ခ
် ပသည်။
့် ခတွျို့၍ရန္င
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍လအ
ုံ ပ်သည်” မှ

ယြေုံတင
ွ ် လူသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ ဧြန်အမှန ် ထူျား ြေ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထအ
ုံ ထဲတွင ်
လူသ ျားြ ကြြုျားပမ်ျားမရရှန္င
ုံ ခ
် သ အရ အမျ ျားအ ပ ျား ရှြ ၊ နြ်နမ
ဲ မ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျား
ရှသည်ြုံ မင်ရခလသည်။ သုံ ြစ်
ုံ ့်
ြျြုျားန္ွန ြေကြပပီျား ြစ်သည်။
့် ရ မျ ျားစွ တသည်
အြေျြုျို့ခသ သူမျ ျားသည် ၎င်ျားတခမွ
ုံ ့် ျားြွ ျားသည့်် ခနရြ်
့် ူြမ
ုံ ျှ ြျြုျားန္ွန ြေြူျား ြေင်ျား
့် ြတည်ျားြ မည်သည်လ

မရှဘဲ၊ ယခန ဘုံ
့် ြေါ၊ ၎င်ျားတုံ ထ
ုံ ုံ ပြုမူ
့် ရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ မင်
့် သည်အ
့် သ
့် သည်ြုံ
သတမထ ျားမဘဲ အ ပည်အ
့် ဝ ြျြုျားန္နွ ြေကြပပီျား၊ အ ြေ ျားမည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ ခစခ
့် စစ
့် ပ်စပ်
ကြည့်ရ
် ှု စစ်ခဆျားရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခ ပ ဆရ
ုံ န် အရဲမစွနက် ြခြေျ။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
့်
ခအ ြ်သုံ ြျခရ
ြ်ကြပပီျား ြစ်ြ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ခအ ြ်တွင ် ပျပ်ဝပ်လျြ်
့်
ရှခနသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားထ တုံြရ
် ုံ ြ်စြ ျားခ ပ ဆြေ
ုံ ပ
ဲ့် ါြ၊
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ဒမ သြ်ပမြုျို့သုံ သွ
ွ ် ခပါလုံသည် အလင်ျားခရ င်ထ၌
ဲ ခ မကြီျားခပေါ်
့် ျားရ လမ်ျားတင
လဲြျသွ ျားသြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ၊ ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမရှဘဲ လဲြျလျြ်၊ အ ျားလုံျားြ
အသခတ ်ြုံ ြျြုျားန္နွ ြေကြခပမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤနည်ျား ြင့်် ဆြ်လြ်အမှု ပြုြေဲပ
့် ါြ၊ လူသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား မှတစ်ဆင့်် သူ၏ြုံယပ
် င
ုံ ခ
် ြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
သလ န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှမည် မဟုံတ်ခပ။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားမှ
တစ်ဆင်သ
ှ
သူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား
့် လျှင၊် န ျားရခသ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် သူ၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ ရရှန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ငှ
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လူသ ျားအခယ ြ်စီတုံငျား် ၏ န ျားမျ ျားထဲသုံ ြ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ
့် ုံယတ
ခပျားပန္
ုံ ့် င
ုံ သ
် ည်။ ဤအရ သည်သ လူသ ျားြုံ ြျြုျားန္ွန ြေခစ ြေင်ျား အ ြစ်သုံ ခ
် ့်
့် ြေ ြ်လှနရန်
ဝည ဉ်ခတ ်ြ ထင်ရှ ျား ြေင်ျားထြ်၊ သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှခသ ရလဒ်
ြစ်သည်။ လူသည် အသအမှတ် ပြုပပီျား ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ရ
် န် အလငှ
ုံ ့် ၊ န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ အတွငျား် တင
ွ ်
နြ်ရှုင်ျားစွ ြွယဝ
် ြ
ှ ်ထ ျားသည့်် လူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားခဟ င်ျားမျ ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ခြ ်ထတ
ုံ ်
ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်မှ ၊ ဤလြ်ခတွျို့ြျခသ ်လည်ျား ထူျား ြေ ျားသည့်် အမှုမတ
ှ စ်ဆငသ
့််
ြစ်ခပသည်။
ဤအရ မျ ျားသည် လြ်ခတွျို့ြျသည့်် နည်ျားဟန် ြင့်် စြ ျားခ ပ ဆုံ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ
စီမခဆ င်ရွြ်သည့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ခတွျို့ြျခသ အမှုအ ျားလုံျား ြစ်သည်၊ သူသည်
လူအခပေါ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၏ ရလဒ်မျ ျားြုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျား ြင့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အခရျားပါမှု
ြစ်သည်။ ယင်ျားြုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဩဇ အ ဏ ြုံ သရှခစြ၊ုံ ့် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏
အမှုအ ျား ြင့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှခသ ရလဒ်မျ ျားြုံ သရှခစြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူဇ့် တြေယူပပီျား လူြုံ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် သူ၏ဩဇ အ ဏ အ ျား ပသပပီျား ြစ်သည်ြုံ
သရှခစရန် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏ ဇ တြေန္ဓ သည် သ မန်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ ှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၏
ပင်ပသဏ္ဌ န် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည် သူသည် ဩဇ အ ဏ န္ှင ့်် ပည်ဝ
့် ခကြ င်ျား၊ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင် ြယ
ုံ တ
် င
ုံ ် ြစ်ခကြ င်ျားန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်

ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် ခြ ် ပြေျြ် ြစ်ခကြ င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားအ ျား ပသသည့်် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခသ ရလဒ်မျ ျား ြစ်သည်။ ဤနည်ျားလမ်ျားအ ျား ြင့်် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တင
ုံ ်
ြစ်ခကြ င်ျား၊ သူသည် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တင
ုံ ် ြစ်ခကြ င်ျား၊ သူြ
ူ ျှ
့် ုံ မည်သမ
ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျားြုံ မဟုံ
တခ
် ကြ င်ျားန္ှင ့်် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင့်် သူ၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှ
့်
မခြျ ်လ ျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည့်် အခမှ င် အင်အ ျားစြ
ုံ မျှ သူ၏ဩဇ အ ဏ အခပေါ် မလမ်ျားများုံ န္င
ုံ ်
ခကြ င်ျားြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားထ ပသခပသည်။ သူသည် လူဇ့် တြြေ
ုံ သည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
ြစ်ခသ ခကြ င်၊့် သူ၏ဩဇ အ ဏ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့််
သူ၏တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူသည် သူြ
့် ုံ လုံျားဝ ြျြုျားန္နွ ြေသည်။ သူ၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ အ ျား ြင့််
ခဆ င်ကြဉ်ျားြေဲသ
် င
ုံ ခ
် သ ဩဇ အ ဏ ြစ်သည်။ သူ
့် ည့်် အမှုသည် သူပုံငဆ
လူဇ့် တြေယူသည်အ
့် ခကြ င်ျားရင်ျားမှ လူဇ့် တသည်လည်ျား ဩဇ အ ဏ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့််
ြစ်ပပီျား၊ သူသည် လူသ ျားတအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် လြ်ခတွျို့ြျခသ နည်ျားတစ်ြေုံ၊ လူသ ျားအြုံ ့် မင်၍ရန္င
ုံ ြ
်
လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပန္င
ုံ သ
် ည့်် နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် အမှုြုံ ခဆ င်ရွြန္
် င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှခသ ခကြ င၊့််
ြစ်ခလသည်။ ဤအမှုသည် ဩဇ အ ဏ အ ျားလုံျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ
တုံြရ
် ုံ ြ်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုထြ် မျ ျားစွ ပုံမုံ လြ်ခတွျို့ြျပပီျား ယင်ျား၏ ရလဒ်မျ ျားသည်လည်ျား
သသ ထင်ရှ ျားခလသည်။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ သည်
လြ်ခတွျို့ြျခသ နည်ျားလမ်ျား ြင့်် စြ ျားခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား အမှု ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူ၏
လူဇ့် တြေန္ဓ ၏ ပင်ပသဏ္ဌ န်သည် မည်သည့်် ဩဇ အ ဏ ြုံမျှ စွဲြုံငထ
် ျား ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူသ ျားအခန ြင့်် ြေျဉ်ျားြပ်၍ရန္င
ုံ သ
် ည်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရမှ မူ ဩဇ အ ဏ ြုံ
သယ်ခဆ င်ထ ျားခသ ်လည်ျား၊ သူ၏ ဩဇ အ ဏ သည် မည်သအ
ူ ြမျှ
ုံ ့် မင်၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည်
စြ ျားခ ပ ဆပုံ ပီျား အမှု ပြုခသ အြေါတွင၊် လူသည် သူ၏ အြေွငအ
့်် ဏ ၏ တည်ရမှု
ှ ြုံ
သတမ ပြုမန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤအရ ြ လြ်ခတွျို့ြျခသ သဘ ဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရ ၌ သူြုံ
လွယြ
် ူခြေျ ခမ ခစသည်။ ဤလြ်ခတွျို့ြျခသ အမှုအ ျားလုံျားသည် ရလဒ်မျ ျား စွမ်ျားခဆ င်
ရရှန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် အြေွငအ
့်် ဏ အ ျား ြုံငစ
် ဲထ
ွ
ျားသည်ြုံ မည်သည့်လ
် ူြမျှ မသခသ ်လည်ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူသည် ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျားြေရြုံ မဟုံ
တသ
် ည်ြုံ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
သူ၏အမျြ်ခဒါသြုံ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည် သူ၏ ြုံျားြွယထ
်
ျားခသ ဩဇ အ ဏ ၊ သူ၏
ြွယဝ
် ြ
ှ ်ထ ျားခသ အမျြ်ခဒါသန္ှင ့်် သူ ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ျားလင်ျား ခ ပ ဆသ
ုံ ည့််
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားမှတစ်ဆင့်် သူသည် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ရည်ရွယ်ထ ျားခသ
ရလဒ်မျ ျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှခလသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင၊့်် သူ၏အသခနအသထ ျား၊ သူခဟ
ခ ပ ြေျြ်
့်

ပင်ျားထန်မန္
ှု င
ှ ့်် သူန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ဉ ဏ်ပည အ ျားလုံျားမှတစ်ဆင့်် လူသည် လုံျားဝ
ယုံကြည်လြ်ြေရခပသည်။ ဤနည်ျား ြင့်် လူသည် အ မင်အ ျား ြင ့်် ဩဇ အ ဏ ရှပမ
ုံ ရခသ လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ြျြုျားန္နွ ြေ၏၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့် ့် လူသ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခလသည်။ ဤသည်မှ သူ၏လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
အခရျားပါမှု၏ အ ြေ ျားခသ ရှု ခထ င့်် ြစ်သည်- ယင်ျားမှ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏
တန်ြေျားုံ ြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ ြ
် လ
ုံ ့် ငှ
ုံ ့် ၊ သ ၍ လြ်ခတွျို့ြျစွ ခ ပ ဆရ
ုံ န်န္င
ှ ့််
သူန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ လူသ ျားအခပေါ်သုံ အြျ
ြုျားသြ်ခရ ြ်မှု ရှခစရန်
့်
ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဤအမှုြုံ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် မလုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ရလဒ်မျ ျား စျားုံ စဉ်မျှ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှမည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အ ပစ်သ ျားမျ ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြယ်တင်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။
အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တမြေယူြေပ
ဲ့် ါြ၊ သူသည် လူသ ျားအြုံ ့် မင်၍မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပ၍လည်ျား မရန္င
ုံ သ
် ည့်် ဝည ဉ်ခတ ်အ ြစ် ြျန်ရခနမည်
ှ
ြစ်သည်။ လူသ ျားသည်
ဇ တပြတရှသည့်် ြန်ဆင်ျားြေ ြစ်လျြ်၊ သူန္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် မတူညခ
ီ သ ခလ ြမျ ျားန္ှင ့််
သြ်ဆင
ုံ က် ြပပီျား မတူြွဲ ပ ျားခသ သဘ ဝမျ ျားြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ က် ြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
ဇ တပြတရှသည့်် လူသ ျားန္ှင ့်် သဟဇ တ မ ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည် ဝည ဉ်တစ်ပါျားအ ြစ်သုံ ့်
ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှသည်ြုံ ခ ပ စရ ပင် မလုံဘ၊ဲ ၎င်ျားတအကြ
ုံ ့်
ျားတွင ် ဆြ်ဆခရျားမျ ျား
တည်ခဆ ြ်ရန် တြယ့်ြ
် ုံ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသုံ ြစ်
့် ရ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
သူ၏မူလအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်အလငှ
ုံ ့် ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျား ြစ်လ ရမည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ မင်ဆ
ကြ သွ ျားန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ်
့် ျားုံ ခသ ခနရ သုံ တြ်
့်
အလုံပ်လုံပ်ရင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတအလယ်
ုံ ့်
၌ အသြ်ရင
ှ ရ
် င်ျား၊ ြန်ဆင်ျားြေ လူသ ျားတစ်ဦျား ြစ်လ ရန်
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် န္ှမ်ြေ
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားသည် အနမ်ဆ
ျားသြ်န္င
ုံ ြ
် ုံ ့်
့် ျန္င
့် ျားုံ ခသ ခနရ သုံ ဆင်
့်
မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် အ မင်ဆ
န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ဝ
ုံ ခ
် ပ။
့် ျားုံ ခသ ခနရ သုံ မတြ်
့်
့် ည ဉ်တစ်ပါျားလည်ျား မ ြစ်လ န္င
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် လူဇ့် တြုံ ြေယူရမည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား
ြစ်သည်။ ထန
ုံ ည်ျားတူ ပထမအကြမ် လူဇ့် တ ြေယူစဉ်အခတ အတွငျား် တင
ွ ၊် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဇ တြေန္ဓ သည်သ သူ၏ြ ျားစင်တင် ြေရ ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် လူသ ျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတ်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝည ဉ်ခတ ်အတွြ်မူ လူသ ျားအတွြ် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အ ြစ် ြ ျားစင်တင်ြေရြုံ ဆ
ုံ ည်မှ
့် သ
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအတွြ် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အခနန္ှင ့်် အခစြေရန်
တုံြရ
် ုံ ြ် လူဇ့် တ ြေယူန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူအတွ
ြ်
့်
ပင်ဆင်ထ ျားခပျားခသ အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်ြုံ ယူခဆ င်ရန် ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ တ
် ုံ ြ်
့် ုံြရ

တြ်မသွ ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသုံ ြစ်
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် သူသည်
့် ရ လူသ ျားသည် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်ြုံ ရရှန္င
ြျဆျားုံ ြေဲပ့် ပီျား ြစ်သည်အ
့် ပင် လူသ ျားသည် ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ တြယ်
ြုံ တြ်မသွ ျားန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် တွြ်၊
့်
ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှမှ ဤြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရယူရန် လူသ ျားအ ျား ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ မတြ်
ခစဘဲ၊
့်
ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားအကြ ျား အကြမ်အနည်ျားငယ် ခြေါြ်တခြေါြ်
ုံ ့်
ပန် သွ ျားလ ခပျားရန်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခတ င်ျားဆရ
ုံ န်သ ြစ်ခပမည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ခယရှု အတွြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်
ကြလ ပပီျား လူသ ျားြ တြယ်ြုံ မပပီျားခ မ ြ်မခအ င် မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ
လုံပ်ခဆ င်ရန် လုံအပ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူသည်အ
့် ကြမ်တင
ုံ ျား် တွင၊် ယင်ျားသည် အကြင်ျားမဲ့်
လုံအပ်မခ
ှု ကြ င့်် ြစ်သည်။ အြယ်၍ မည်သည့်် အဆင်ြ
ုံ ဆုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ
့် မ
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြလ
် ုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် ဆပ
ုံ ါြ၊ သူသည် လူဇ့် တြေယူရ ြေင်ျား၏ သြခ ြျ ြေင်ျား အ ြစ်သုံ ့်
ြျြုျားန္နွ ြေပပီျား ြစ်မည် မဟုံတ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ ြေရသူမှ လူသ ျား၊ ဇ တြေန္ဓ ရှပပီျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားပပီျား ြစ်ခသ
လူသ ျား ြစ်ြ ၊ တုံြ်ရုံ ြ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြေရသည့်သ
် မ
ူ ှ စ တန်၏ ဝည ဉ် မဟုံတခ
် သ ခကြ င၊့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ ဝည ဉ်ခရျားရ ခလ ြ၌ ခဆ င်ရွြ်သည် မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားအလယ်တွင ်
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ လူသ ျား၏ ဇ တပြတ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုြုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား
အမှုအတွြ် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ထြ် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မသငခ
့်် တ ်သြဲသ
့် ုံ သ
့် ၍
အရည်အြေျင်ျားမ ပည့်မ
် ီခပ။ အြယ်၍ တရ ျားစီရင်မှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြရ
် ုံ ြ်
ခဆ င်ရွြြေ
် ဲမ
ုံ ါြ၊ အလုံျားစုံ ြေြုငမ
ုံ မည် မဟုံတ်ခပ။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ လူသ ျားသည် ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျား၍
့် ည်ဆပ
မရန္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သ ၍ ရှငျား် လင်ျားစွ ရှု မင်န္င
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့််
ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားထ မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ ် မလ န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ
လူသ ျားအခန ြင့်် လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲမည် ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ ခကြ င ့်် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုမျ ျားြုံ
ြေျြ်ြေျင်ျားရရှမည် မဟုံတ်ခပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ တရ ျားစီရင်မှသ လျှင ် စ တန်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ အန္င
ုံ ယ
် ူန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
လူသ ျားြဲသ
့် ုံ ပ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်န
် ည်ျားတ၊ူ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏
့် မ
ခ ြ ငမ
့်် တ်မှုမရှ ြေင်ျားြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် တရ ျားစီရင်ဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ဤသည်မှ သူ၏ရှရင်ျားစဲွ သနရ
် ့် ှငျား် မှုန္င
ှ ့််
သူ၏သ မန်ထြ်ထျားူ ြေ ျားမ၏
ှု အမှတ်လြခဏ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမမ တရ ျားန္ှင ့််
ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ သူသ လျှင ်

လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီြ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ သ
် ည့်် အခနအထ ျားတင
ွ ရ
် သည်
ှ
။
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားမရှခသ သူတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန် မသငခ
့်် တ ်ခပ။
အြယ်၍ ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ယင်ျားသည် စ တန်အခပေါ်
ခအ င်န္င
ုံ ် ြေင်ျားဟုံ အဓပပ ယ်ရမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ခသမျြုျားမျ ျားထြ် ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့််
သ ၍ ြေျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျားြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြ
လူဇ့် တအခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ အြယ်၍ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဤအမှုြုံ တြ
ုံ ရ
် ုံ ြလ
် ုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊
သူအခန
ြင့်် လူသ ျား၏ မန ြေမှုအ ျားလုံျားြုံ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏
့် ည် မဟုံတသ
့်
မခ ြ ငမ
့်် တ်မှု အ ျားလုံျားြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပန္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြုံ
့် ည် မဟုံတခ
လူသ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အယူအဆမျ ျားမှတစ်ဆင်လ
့် ည်ျား ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ မရှသည့်အ
် တွြ် ြစ်သည်၊
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဝည ဉ်ခတ ်သည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
မခ ြ ငမ
့်် တ်မြ
ှု ုံ လုံျားဝ ြွငြေ
့်် ျရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လူသ ျား၏
မခ ြ ငမ
့်် တ်မြ
ှု ပ
ုံ င် သ ၍ခြ င်ျားစွ ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
့် ုံ
မသခသ သူမျ ျား အ ျားလုံျား၏ ရန်သူ ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သူြ
ုံ နြ
် ့် ျင်မမ
ှု ျ ျားအ ျား
့် ဆ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ မန ြေမှုအ ျားလုံျားြုံ
လှစ်ဟထုံတ်ခြ ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အြျြုျားတရ ျားမျ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ် အမှု၏
အြျြုျားတရ ျားမျ ျားထြ် ပုံ၍ သသ ထင်ရှ ျားခလသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ်မခဆ င်ရွြ်ဘ၊ဲ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှု ြစ်ခလသည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျားြ မင်ြ ထခတွျို့ န္င
ုံ ပ် ပီျား
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ လုံျားဝ သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ဆြ်ဆခရျားတွင၊် လူသ ျားသည် ဆနြ
် ့် ျင်မမ
ှု ှ န ြေမှုသ၊ုံ ့် ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ်မမ
ှု ှ
လြ်ြေမှုသ၊ုံ ့် အယူအဆမျ ျားမှ အသပည သ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားမှ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သုံ ့်
တုံျားတြ်သွ ျားသည်- ဤသည်တမှ
ုံ ့် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျား
ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင်မြ
ှု ုံ လြ်ြေ ြေင်ျားမှတစ်ဆငသ
့််
ြယ်တင် ြေင်ျား
ြေရသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ထြ
ွ ် စြ ျားမျ ျားမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
တ ြည်ျား ြည်ျား သလ သည်၊ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏ ဆနြ
် ့် ျင် ြေင်ျား အခတ အတွငျား် တင
ွ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုြုံ လြ်ြေ ြေင်ျား
အခတ အတွငျား် တင
ွ ် အသြ်အခထ ြ်အပြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လူသ ျားြ ရရှခပသည်။
ဤအမှုအ ျားလုံျားသည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်ပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်အ ြစ်

သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု မဟုံတခ
် ပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုသည် အကြီျားမ ျားဆျားုံ အမှုန္င
ှ ့်် အနြ်နဆ
ဲ ျားုံ ခသ အမှု ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏
အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငထ
့်် မ
ဲ ှ အခရျားပါလှခသ အပင
ုံ ျား် မျ ျားမှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင ့်် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍လအ
ုံ ပ်သည်” မှ

လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ အရ မှ ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ် သူ၏
ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် သူ၏
အလုံြုံ ဤလမ်ျားြေရီျားအ ျား လြ်ြေခသ သူတထ
ုံ ့် သ ၍ တြျမှနြ
် န်စွ န္ှင ့်် သ ၍ ြေင
ုံ မ
် စွ
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူသည် တြျမှနြ
ငှ
် န်ခသ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
တုံြတ
် ွနျား် န္ျားှု ခဆ ်မှုမျ ျား၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် သူ၏ အလုံတြ
ုံ ့် ုံ
သူ၏ခန ြ်လုံြ်သမ
ူ ျ ျားထ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူ၏အလယ် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အတူတြွ
ခနထင
ုံ ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ပပီျားခ မ ြ်ခလသည်။ ဤအမှုသည်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ရှု မင်ရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ န္
် တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ ကြ ျားရန် ြစ်သည့်် လူသ ျား၏ စတ်ဆန္ဒြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခပသည်။
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယခဟ ဝါ၏ ခြျ ပင်သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယထ
် သုံ ခပေါ်
့် ြေတ်ြုံ
့် လ သည်ခ
အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား၊ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
့်
ယုံကြည်မခ
ှု ြေတ်ြလ
ုံ ည်ျား နင်္ျားုံ ြေျြုပ်ခပျားသည်။ အထူျားသ ြင ့်် ခန ြ်ဆျားုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ သ ၍စစ်မန
ှ ၊် သ ၍လြ်ခတွျို့ြျသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သ ၍
န္ှစ်သြ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ ခြေတ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားခလသည်။ သူသည် ပညတ်ခတ ်န္င
ှ ့််
့်
အယူဝါဒခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သည်သ မြ၊ သ ၍အခရျားကြီျားသည်မှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ
စစ်မှနပ် ပီျား ပမ
ုံ ှန ် ြစ်သည့်၊် ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် သည့်၊် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျားန္ှင ့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ တ
် ြ
ုံ ့် ုံ ပသသည့်၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှုြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် န္ှစ်ခထ င်ခပါင်ျားမျ ျားစွ
့်
ြွယဝ
် ြ
ှ ်လျြ် ရှခလပပီျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပခလသည်။ မခရရ ြေင်ျား၏
ခြေတ်ြုံ သူသည် လုံျားဝအဆျားုံ သတ်ြ ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ
ရှ ခြွလုံခသ ်လည်ျား၊ မရှ ခြွန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်ခ
် ြေတ်ြုံ နင်္ျားုံ ြေျြုပ်သည်၊ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ

စ တန်ြုံ အခစြေသည့်ခ
် ြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ လုံျားဝအသစ် ြစ်ခသ
ခြေတ်ဆသ
ီ ုံ တစ်
ခလျှ ြ်လုံျား ဦျားခဆ င်ခလသည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ဝည ဉ်ခတ ်ြုံယစ
် ျား လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ရလဒ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏လူဇ့် တ၌ အမှု ပြုြေျန်တွင၊် သူ၏ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် ရှပခ
ုံ ပေါ်သလုံ မရှပလ
ုံ ည်ျား ခပေါ်သည့််
ထအ
ုံ ရ မျ ျားခန ြ်သုံ မရှ
ခြွခတ သ
့် ုံ စမ်
့် ြဲသ
့် ပ၊ ပပီျားလျှင ်
့်
့် ျားတဝါျားဝါျား မသွ ျားလ ကြခတ ခ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ြေန်မှ့် နျား် ြေင်ျားအ ျား ရပ်တနလ
် ့် ုံြက် ြသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ ြင ့်် သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခသ အြေါတွင၊် သူခန
ူ ျ ျားသည်
့် ြ်သုံ လ
့် ုံြ်သမ
လူဇ့် တ ြင ့်် သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျားခသ အမှုြုံ ဘ သ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏမျ ျား အ ျားလုံျားထသုံ ့်
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားကြလမ်မ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ န ျားမျ ျားဆီသုံ သူ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
့် ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အ ျားလုံျားြုံ ဆြ်သယ
ွ ခ
် ပ ဆကုံ ြလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ရရှခသ သူတုံ ့်
ကြ ျားန ြေဲသ
် ရ ျားမျ ျား ြစ်လမ်မ
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် သူအမှု
့် ည်၊ လူသ ျားြ
့် ၏ အမှနတ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ မင်ြ ကြ ျားသရခသ အရ မျ ျား ြစ်လမ်မ
် ရ ျားမျ ျား
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှနတ
ြစ်ြ ခြ လ ဟလမျ ျား ြစ်လမ်မ
် ပ။ ဤအြေျြ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့် ည် မဟုံတခ
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခနသည့်် သြ်ခသမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝရ တွင ်
သူအသျားုံ ပြုခသ တန်ဆ ပလ မျ ျားလည်ျား ြစ်သည်။ ဤအြေျြ်မျ ျား မတည်ရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့််
သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားသည် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ခနရ အ ျားလုံျားအန္ှ ပျ
မဟုံတခ
် ပ။ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျား
့် ျို့ န္ှမည်
့်
မရှဘဲ လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသ ရှပါြ၊ သူသည် စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုအ ျား မည်သည့်အ
် ြေါမျှ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားအြုံ ့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ြုံယ်ထည်မရှ၊ ခတွျို့ မင်၍ မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည်
လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သြ်ခသအခထ ြ်အထ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည် မဟုံတ်ခပ၊ မတည်ရသည်
ှ
့် မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံသ အပမဲ
ယုံကြည်ရခပမည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ ခ ပ ဆခ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံလည်ျား
့် ရ ျားသြေင်ြ ြုံယ်တင
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ကြ ျားသရမည် မဟုံတ်ခပ။ အဆျားုံ တွငခ
် တ ့် လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသည်
အန္ှစ်မြ
ဲ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရှရင်ျားစဲွ
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တုံင၏
် အမှုြုံ လူသ ျားြ တူခအ င်တုံ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုြုံ လူသ ျားအလယ် သူ၏ အမှုြုံ

ြုံယတ
် င
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်သည့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြငသ
့််
ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ ့်
ခဆ င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားတထ
ုံ ့် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ရန်အတွြ်၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခတွျို့ မင်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ သရှလ သည့််
အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြုံ လူဇ့် တြေ မဟုံတ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျားြ
စွမ်ျားခဆ င် မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ သ
် ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ သ ၍လအ
ုံ ပ်သည်” မှ

၄။ တဖ က်ခ န် ျက်စားီ တနတသ လူသ ားမျြုားနွယသ
် ည် လူဇို့ တခံယသ
ူ ညို့ ်
ဘုရ ားသခင်၏ကယ်တင်မှုကု ု၍လအ
ု
် သည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ လူသ ျားြ ထခတွျို့ န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ မင်န္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည်
တုံျားဝင်ြေျဉ်ျားြပ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားလည်ျား မရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူြြ
ုံ ယ်တင် ြေင်ျားသည်
ဝည ဉ်ခတ ်၏ နည်ျားစနစ်န္င
ှ ့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပင်ြုံလြခဏ တြ
ုံ ့် ုံ တုံြ်ရုံ ြ် အသျားုံ ပြု၍
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ သူအခန
ြင့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပြုမူပုံြုံ တုံြ်ရုံ ြ် အသျားုံ ပြုလျြ်
့်
လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ကြြုျားစ ျားြေဲပ
ုံ မ
် ည်
့် ါြ၊ လူသ ျားသည် သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရရှန္င
မဟုံတခ
် ပ။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြန်ဆင်ျားြေ လူသ ျားတစ်ဦျား၏ အ ပင်ပန်ျား ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်ြုံသ
မယူတင် မဝတ်ဆင်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသ ျားအတွြ် ဤြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှြုံ မ
ုံ ခ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ
့် ြစ်န္င
မည်သူ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြမျှ ခယခဟ ဝါ၏ တမ်အနီျားသုံ မသွ
ျားန္င
ုံ က် ြသခလ ြ်၊ လူသည် သူြ
့်
့် ုံ
ြေျဉ်ျားြပ် ြေင်ျားငှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ြန်ဆင်ျားြေ လူသ ျားတစ်ဦျား
ြစ်လ ြေင်ျားအ ျား ြင်သ
ုံ ုံသည်မှ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သူ ြစ်လ ခတ မ
့် လျှင၊် ဆလ
့် ည့််
ဇ တြေန္ဓ အထဲသုံ ထ
့်် လျှင၊် သူခန
့် ျားရှ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့် ြ်လုံြ်ခသ သူအ ျားလုံျားထဲသုံ သူ
့် သည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ အမှု ပြုခစန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ လျှင ် လူသည်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ မင်န္င
ုံ ြ
်
ကြ ျားန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ပင်၊ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားထဲသုံ ဝင်
ုံ ပ် ပီျား၊ ဤနည်ျား ြင ့်် အ ပည်အ
့် ဝ ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အြယ်၍
့် ခရ ြ်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြုံ မြေယူြေပ
ဲ့် ါြ၊ အခသွျားအသ ျားရှခသ မည်သြ
ူ မျှ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ကြီျား မတ်သည့်် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည်လ
့် ူသ ျားတစ်ဦျား

တစ်ခယ ြ်ြမျှ ြယ်တင်ြေရမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
လူမျြုျားန္ယ
ွ ်အလယ်တွင ် တုံြရ
် ုံ ြ် အလုံပ်လုံပ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားသည် ဒဏ်ြေတ်ြေရမည်
ြစ်သည် သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ထခတွျို့ဆြ်ဆရန် မ ြစ်န္င
ုံ ဘ
် လ
ဲ ျြ်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏
လုံျားဝ ြမ်ျားဆျားီ ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား ြေရကြမည် ြစ်သည်။ ပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် လူသ ျားြုံ
အ ပစ်မှခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန်၊ ခယရှု ၏ ဇ တြေန္ဓ မှတစ်ဆင့်် လူသ ျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
သူသည် ြ ျားတင
ုံ မ
် ှ လူြုံ ြယ်တင်ြေခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့််
စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူအတွ
ငျား် တွင ် ြျန်ရြေဲ
ှ ခ
့် သျား၏။ ဒုံတယ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် အ ပစ်ခ ြရ
့်
ယဇ်အ ြစ် အသျားုံ ခတ ်ြေရန် မဟုံတခ
် တ ဘ
ုံ ့်
အ ပစ်မှ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ထ ျားရသူတြ
ုံ ့် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ
့် ၊ဲ ထထြ်
ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေရသူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားမှ ြယ်ဆယ်ြေရပပီျား
အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
် ၊ ခ ပ င်ျားလဲခသ စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေြ
ုံ ုံ ရရှ ြေင်ျား ြင့််
စ တန်၏ အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမှ လွတခ
် မ ြ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပလလင်ခရှ ျို့သုံ ့် ပန်လ န္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့်
ငှ
ဤအရ ြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
လူသ ျားသည် အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ြေင်ျား
့်
ြေရန္င
ုံ သ
် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

တဖ က်ခ န် ျက်စားီ တနတသ လူသ ားမျြုားနွယသ
် ည် လူဇို့ တခံ ဘုရ ားသခင်၏
ကယ်တင်ခခင်ားကု သ ၍လအ
ု
်သည်
(ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်ထမ
ဲ ှ လြ်ခရွ ျားစင် အြေန်ျား)

ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူြေသ
ဲ့် ည်မှ သူအမှု
ှ ျား် ြေျြ်သည် စ တန်၏ဝည ဉ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ၏ ရည်မန
အခြ င်အထည် မရှခသ အရ တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလမျှ မဟုံတဘ
် ၊ဲ ဇ တြေန္ဓ ရှပပီျား စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားြေရခသ လူသ ျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အခသွျားအသ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားြုံ သူအမှု
ှ ျား် ြေျြ် ြစ်ခစခလသည်မှ လူသ ျား၏ ဇ တြေန္ဓ သည်
့် ၏ ရည်မန
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် အတအြျ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားသည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ြေရသည့်အ
် ရ ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ သူ၏
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆင ့်် အ ျားလုံျားတစ်ခလျှ ြ်တင
ွ ် သူအမှု
ုံ ည်ျားခသ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်
့် ၏ တစ်ြေတ
ြစ်ခစပပီျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ခသမျြုျား ြစ်သည်၊ အခသွျားန္ှငအ
့်် သ ျား ရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ဦျားတည်ျားခသ သူ ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏အမှုြ သ ၍ ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ အြျြုျားတရ ျားမျ ျား ရရှန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
ငှ

လူြသ
ဲ့် ုံ တူ
ီ သ ပင်ြုံအရည်အခသွျားမျ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် လူဇ့် တတစ်ြေုံြုံ ြေယူရခပမည်။
့် ညခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် လူဇ့် တြေယူရမည့်် အခကြ င်ျားမှ လူသ ျားသည်
ဇ တြေန္ဓ ရှပပီျား၊ အ ပစ်ြုံ ခအ င် မင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဇ တပြတမှ မမြယ
ုံ ်ြုံယ်
ထုံတ်ပစ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခသ ခကြ င ့်် အတအြျ ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ပင်ြုံလြခဏ သည် လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရ၊ ပင်ြုံလြခဏ တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ကြီျားမ ျားစွ မတူြွဲ ပ ျားခသ ်လည်ျား၊
သူ၏အသွငသ
် ဏ္ဌ န်သည် လူန္င
ှ ့်် တခထရ တည်ျားတခ
ူ လသည်။ သူသည် သ မန်လူတစ်ဦျား၏
အဆင်ျားသဏ္ဌ န် ရှြ ၊ သ မန်လူတစ်ဦျား၏ ဘဝြုံ ခနထင
ုံ ြ
်
သူြ
့် ုံ မင်ခသ သူမျ ျားသည်
သ မန်လူတစ်ဦျားန္ှင ့်် ြွဲ ပ ျားမြ
ှု ုံ ပင
ုံ ျား် ြေ ျားမသ မင်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤပမ
ုံ န
ှ အ
် ဆင်ျားသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝတသည်
ုံ ့်
ပုံမန
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ သူ၏ဘုံရ ျားသဘ ဝအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
လုံခလ ြ်ခပသည်။ သူ၏ဇ တြေန္ဓ သည် ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ၌ သူ၏အမှုြုံ သူအ
့် ျား
လုံပ်ခဆ င်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားပပီျား၊ လူသ ျားအလယ် သူ၏ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ြူညခ
ီ ပျားြ ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၏
ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြ လူသ ျားအလယ် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် သူြ
ီ လသည်။
့် ုံ ြူညခ
သူ၏ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝသည် လူသ ျားအလယ် မျ ျားစွ ခသ အုံတခ
် အ ်ခသ င်ျားတင်ျား ြစ် ြေင်ျားြုံ
ြစ်ခစပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အုံတခ
် အ ်ခသ င်ျားတင်ျား ြစ် ြေင်ျားသည် သူအမှု
့် ၏
ပမ
ုံ န
ှ အ
် ြျြုျားတရ ျားမျ ျားအခပေါ် ထြေြ
ုံ ် ြေင်ျား မရှခလပပီ။ တုံတခ
ုံ ပ ရလျှင၊် သူ၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် ဇ
ူ ့် တ၏
အမှုသည် လူသ ျားအြုံ အထွ
တ်အထပ် အြျြုျားရခလသည်
ှ
။ လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် သူ၏ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ
့်
လြ်မြေကြခသ ်လည်ျား၊ သူ၏အမှုသည် ရလဒ်မျ ျား ရရှန္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား၊ ဤရလဒ်မျ ျားြုံ သူ၏
ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝခကြ င ့်် ရရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအရ န္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ၍
် ယုံမှ ျားြွယ်ရ မရှခပ။
လူဇ့် တထဲြ သူ၏အမှုမ၊ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ လူသ ျားတအလယ်
ုံ ့်
တည်ရခသ
ှ
အယူအဆမျ ျားထြ် လူသ ျားသည် ဆယ်ဆ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မျ ျားစွ ပခ
ုံ သ အရ တြ
ုံ ့် ုံ ရရှပပီျား၊
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျား အ ျားလုံျားသည်လည်ျား ခန ြ်ဆျားုံ ၌ ဘုံရ ျားသြေင ့်် အမှု၏ ဝါျားပမြု ြေင်ျားြုံ
ြေရလမ်မ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
့် ည်။ ပပီျားလျှင ် သူအမှု
့် ြ ရရှပပီျား ြစ်ခသ အြျြုျားတရ ျား၊ ဆလ
လူသ ျားရသည့်
ှ
် အသပည သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်ခသ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားထြ်
သ လွနမ
် ျ ျား ပ ျားသည်။ သူ၏ဇ တြေန္ဓ သည် မည်သည့်် အခသွျားအသ ျားရသည့်
ှ
် လူသ ျားန္ှငမ
့်် ျှ
မတူညသ
ီ ည့်အ
် တွြ်၊ လူဇ့် တ၌ သူ ပြုခသ အမှုြုံ စတ်ြူျားရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် တုံငျား် တ ရန်
နည်ျားလမ်ျားမရှခပ။ အ ပင်ဘြ် အြ သည် ဆင်တူခသ ်လည်ျား၊ အန္ှစ်သ ရသည် မတူညခ
ီ ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တြေန္ဓ သည် လူအလယ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်ခသ အယူအဆမျ ျားစွ
ခပါြ်ြွ ျားခစသည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် သူ၏ဇ တြေန္ဓ သည် လူသ ျားြုံ အသပည မျ ျားစွ ပင် ရရှရန်လည်ျား

ြေွင ့်် ပြုန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ တူညခ
ီ သ အ ပင်ပန်ျားအြ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသည့်် မည်သည်လ
့် ူြုံမဆပ
ုံ င်
သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ သ
် ည်။ အခကြ င်ျားမှ သူသည် လူသ ျားမျှ မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျား၏ အ ပင်ပန်ျား အြ ရှခသ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား၊ မည်သမ
ူ ျှ သူြ
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် န ျားမလည်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့််
့် ုံ လုံျားဝ ဉ ဏ်မမီန္င
ြစ်သည်။ မင်၍မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပ၍ မရန္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ျားလုံျားြ
ြေျစ်ပပီျား ကြြုဆကုံ ြသည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအြုံ မ
့် မင်ရသည့််
ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျားသ ြစ်ပါြ လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ရန် အလွန ် လွယြ
် ူသည်။
လူတသည်
ုံ ့်
မမတ၏စ
ုံ ့် တ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျားြုံ ဇြ်ြန
ုံ လ
် တ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံယ်
စတ်ခြျနပ်ခစရန်န္င
ှ ့်် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် ခပျ ်ရင်ခစရန် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် စ်သြ်သည့်် မည်သည်ပ
့် ရ
ုံ ပ်ြုံမဆုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပရ
ုံ ပ်အ ြစ် ခရွ ျားြေျယ်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျား ြင၊့်် လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ြ
ုံ ့်
ုံယပ
် င
ုံ ဘ
် ရ
ုံ ျားသြေင်ြ အကြြုြ်န္စ
ှ ်သြ်ဆျားုံ အရ န္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
ဆန္ဒအရှဆျားုံ ခသ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမဆုံ မည်သည့်် သြခ ခစ င်စ
့် ည်ျားမှုမျှ မရှဘဲ လုံပ်ခဆ င်ခြ င်ျား
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတထြ်
ုံ ့်
မည်သမ
ူ ျှ သစစ မခစ ငသ
့်် သြဲသ
့် ုံ ့်
ဆြ်ြပ်အပ်န္ ှ ြေင်ျားမရှ၊ ပပီျားလျှင ် အ ြေ ျားသအ
ူ ျားလုံျားသည် တစ်ပါျားအမျြုျားသ ျား ခြေွျားမျ ျား ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သစစ ခစ ငသ
့်် ြေင်ျား မရှကြဟုံ လူတုံ ယ
ုံ ့်
့် ုံကြည်ကြခလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ျားတ၏
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်မသ
ှု ည် မခရမရ ြစ်ပပီျား အယူဝါဒအခပေါ် အခ ြေြေထ ျားသည်သ
့် မ
ူ ျ ျားြ
ရှ ခြွသည့်အ
် ရ ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ၎င်ျားတရှ
ုံ ့် ခြွခသ အရ အ ျားလုံျားသည် အခ ပ င်ျားအလဲ
အနည်ျားငယ် ြင ့်် မျ ျားစွ တူညကီ ြခပသည်။ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ြူျားမျ ျားထဲရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပရ
ုံ ပ်မျ ျားသည် မတူညကီ ြခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားတ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရမှ အမှနတ
် ြယ် အတူတမ
ူ ျှသ
ြစ်သည်။
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူ၏ခကြ င်က့် ြမဲ့်သည့်် ယကုံ ြည်မှုအ ျား ြင ့်် ခသ ြမခရ ြ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
မမ စတ်ခြျနပ်သည်အတုံငျား် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ကြပပီျား အ ြေ ျားမည်သမ
ူ ျှ၏ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မယကုံ ြည်ကြသည့်အ
် တွြ်၊
ဤသည်မှ မည်သမ
ူ ျှ ဝင်ခရ ြ်စွြြ
် ြ် ြေင်ျား မ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်် “လူအြေွ
့်် ခရျားမျ ျားန္ှင ့်် လွတ်လပ်ြေင
ွ မ
့်် ျ ျား”
့် ငအ
ထဲမှ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြယ
ုံ ပ
် ုံငသ
် ျားီ သန ် ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ှု ြစ်ပပီျား ဤသီျားသန ် ့်
့် င
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် မ
ှု ျြုျားြုံ အခယ ြ်တုံငျား် နျားီ ပါျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် လသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဤပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ြ
ှု ုံ အြုံျားထြ
ုံ ်ခသ
ရတန တစ်ြေုံ အ ြစ် မှတ်ယကူ ြခသ ်လည်ျား၊ လူ၏ ဤသီျားသန ် ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ထ
ှု ြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် င
ဆနြ
် ့် ျင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သ ၍ရှငျား် လင်ျားခသ ခြ ် ပြေျြ် မရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ့်

ယင်ျားထြ် သ ၍ နမ်ြ
ုံ ့် တ် သ ၍ အသျားုံ မြျခသ အရ မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ျခသ အရ ၊ သမဟုံ
လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပ၍ရသည့်် ပုံသဏ္ဌ န် ြင ့်် လူဇ့် တတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် လူသ ျားြ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ပ် ပီျား
ထခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်သ
် တ
ူ စ်ဦျား ြစ်လ သည်မှ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သူသည်
ပသ
ုံ ဏ္ဌ န် မရှခသ ဝည ဉ်မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားအခန ြင့်် ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ြ
်
ထခတွျို့လ န္င
ုံ သ
် ည့််
ဇ တြေန္ဓ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် လူတုံ ယ
ုံ ည် ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်
့် ုံကြည်သည့်် ဘုံရ ျားအမျ ျားစသ
ြင်ျားမဲသ
် ပ်သည့်် ပသ
ုံ ဏ္ဌ န် ြငလ
့်် ည်ျား ရှကြသည့်် အခသွျားအသ ျားမဲ့် နတ်ဘရ
ုံ ျားမျ ျား
့် ည့်၊် လွတလ
ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခသ သူ
အမျ ျားစ၏
ုံ ရန်သူ ြစ်လ ပပီျား ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အြေျြ်ြုံ လြ်မြေန္င
ုံ သ
် ည့််
သူမျ ျားသည်လည်ျား ထန
ုံ ည်ျားတစ
ူ ွ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်ဘြ်မျ ျား ြစ်လ ကြပပီျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည်
သူ၏စဉ်ျားစ ျားမှုပစ
ုံ ခကြ င ့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ၏ ပုံနြ
် န်တတ်မခ
ှု ကြ င ့်် အယူအဆမျ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်
မဟုံတဘ
် ဲ လူန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဤသီျားသန ် ပ
် င
ုံ မ
် ခ
ှု ကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူအမျ ျားစုံ ခသဆျားုံ ကြသည်မှ
့် ုံငဆ
ဤပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ခ
ှု ကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ လူ၏ အသြ်တ ြုံ ြျြ်ဆျားီ သည်မှ ဤထခတွျို့၍မရ၊ မင်၍မရသြဲသ
့် ုံ ့်
လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားတွင ် မတည်ရခသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ လူ၏အသြ်တ သည်
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင ့်် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင ့်် ဆျားုံ ရှုျားရသည်
မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူ၏ ြယ
ုံ ပ
် ုံငစ
် တ်ြျားူ န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
လူဇ့် တအ ြစ်သုံ ကြလ
ပပီျား ြစ်သည့်် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ အခကြ င်ျားရင်ျားမှ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ
့်
လူသ ျား၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် လူ၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံအပ်ြေျြ်ခကြ င ့်် မဟုံတခ
် ပ၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စွနလ
် ့် တ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့််
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခအ ျားလုံျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
်
အြျြုျားအ မတ်အတွြ် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အခြ င်ျားန္ှင ့်် အဆျားုံ မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဆုံလ ဘ်မျ ျား မရှခပ။ သူသည် အန င်္တ် အြျြုျားအ မတ်အြေျြုျို့ြုံ ရတ်သမ်ျားလမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ဘ၊ဲ မူလြ
သူြ
ုံ ့် ုံ ရတ်သမ်ျားလမ်မ
ွ ်အတွြ် သူ
့် ည့်် အရ တြ
့် ည် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
့် ုံ အခကြျားတင်ထ ျားြေဲသ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား စွနလ
် ့် တ်သည့်အ
် ရ အ ျားလုံျားသည် ကြီျားစွ ခသ ဆုံလ ဘ်မျ ျားြုံ သူ ရရှရန်အလုံငှ့်
မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် သြ်သြ် ြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုတွင ်
မစဉ်ျားစ ျားန္င
ုံ ခ
် သ အြေြ်အြေဲမျ ျားစွ ပါဝင်ခသ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ယင်ျားြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည့််
အြျြုျားတရ ျားမျ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၏ အြျြုျားတရ ျားမျ ျားထြ်
သ လွန ် မျ ျား ပ ျားသည်။ လူဇ့် တ၏ အမှုသည် မျ ျားစွ ခသ အြေြ်အြေဲမျ ျား ြစ်ခပေါ်ခစပပီျား၊
လူဇ့် တသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ အလ
ျားတူ ကသဇ အ ဏ ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့််
့်

ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ ကြီ
ီ သ ပင်ြုံလြခဏ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ၊် ဝည ဉ်ခတ ်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
့် ျား မတ်သည့်် တူညခ
တူညခ
ီ သ သဘ ဝလွန ် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ မခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ထူျား ြေ ျားမှု
မရှခသ ဤဇ တြေန္ဓ ြ လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြ
တုံြရ
် ုံ ြ်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၏ အန္ှစ်သ ရ ထြ်သ ၍ မျ ျားစွ သ လွနပ် ပီျား၊ ဤလူဇ့် တ
ြုံယတ
် ုံငသ
် ည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ လအ
ုံ ပ်ြေျြ်မျ ျားအြုံ အခ
ြ ြစ်ခလသည်။
့်
ြယ်တင် ြေင်ျားြေရမည့်် သူမျ ျားအတွြ် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ ခ
် သ တန်ြုံျားသည် လူဇ တြုံ
အသျားုံ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်် တန်ြုံျားထြ် မျ ျားစွ နမ်ြ
ုံ ုံျား၊
့် ျသည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် စကြဝဠ တစ်ြေလ
ခတ င်တန်ျားမျ ျား၊ မစ်မျ ျား၊ ခရြန်မျ ျားန္ှင ့်် သမုံဒရ
ဒ မျ ျား အ ျားလုံျားအန္ှ ့် ြေြုငန္
ုံ င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူဇ့် တ၏
အမှုသည် သူန္င
ှ ့်် ထခတွျို့ခသ လူတင
ုံ ျား် န္ှင ့်် သ ၍ ထခရ ြ်စွ န္ှျားီ န္ယ်ခလသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်
လြ်ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပ၍ရသည့်် ပုံသဏ္ဌ န် ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြုံ လူသ ျားြ
ပ၍
ုံ န ျားလည်န္င
ုံ ပ် ပီျား ပ၍
ုံ ယုံကြည်န္င
ုံ ြ
် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ လူ၏အသပည ြုံ
သ ၍နြ်သည်ထြ် နြ်လ န္င
ုံ ခ
် စပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တြယ့်် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
သ ၍နြ်နသ
ဲ ည့်် ထင် မင်ြေျြ်မျ ျားြုံ လူသ ျားအခပေါ် ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည်
နြ်နမ
ဲ ှု ြင ့်် ပတ်ြုံျားခနပပီျား၊ ခသမျြုျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် န ျားလည်ရန် ြေြ်ြေဲြ ၊ ခတွျို့ မင်န္င
ုံ ရ
် န်
သ ၍ပင်ြေြ်ြေဲခလသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်မခ
ဲ့် သ စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျား အခပေါ်တင
ွ သ
်
မှီြေန္
ုံ င
ုံ က် ြခလသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် လူဇ့် တ၏ အမှုသည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား၊ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားအခပေါ်တွင ်
အခ ြေြေြ ကြယ်ဝခသ ဉ ဏ်ပည ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ ရုံပ်ြေန္ဓ မျြ်လုံျား ြင ့််
ရှု မင်၍ရသည့်် အမှနတ
် ရ ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ ဉ ဏ်ပည ြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားန္င
ုံ ြ
်
သူ၏ ခပါမျ ျားလှခသ စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ြေျရန်
မလုံအပ်ခပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ တန်ြုံျား
့် မှု၏ တြျမှနြ
ြစ်သည်။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူတုံ မ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
ျားထင်ရန် ြေြ်ြေဲခသ အရ မျ ျား၊
့် မင်န္င
့် တုံ ခတွ
့်
ဥပမ အ ျား ြင ့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် သ
ုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ဉ ဏ်ရခသ
ှ
လူသ ျားအတွြ်
ဤအရ တသည်
ုံ ့်
မည်သည့်် ရှငျား် လင်ျားခသ အဓပပ ယ်ြမ
ုံ ျှ မခပျားခြေျ။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
စတ်ထြေြ
ုံ ်ခစခသ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြျယ် ပနခ
် ့် သ အဓပပ ယ်ြုံသ ခပျားပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ြင ့််
ညန်ကြ ျားြေျြ် တစ်ြေုံြုံ မခပျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
် လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမှ မူ အလွန ် ြွ ြေ ျား၏။
ယင်ျားသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တြျမှနြ
် န်ခသ လမ်ျား ပမှု ပါဝင်သည်၊ ရှငျား် လင်ျားခသ
အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် ရှငျား် လင်ျားခသ လုံအပ်သည့်် ရည်မှနျား် ြေျြ်ပန်ျားတုံငမ
် ျ ျား ရှသည်။ သုံ ြစ်
့် ၍ လူသည်

မှနျား် ဆြေျြ်မျ ျားြုံ ပြုလုံပ်ရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် စမ်ျားတဝါျားဝါျားပင် သွ ျားလ ခနစရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျား၏
စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုစရ မလုံခပ။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် အမှု၏
ရှငျား် လင်ျား ပတ်သ ျားမှု ြစ်ပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုမှ ယင်ျား၏ ကြီျားမ ျားခသ ြွ ြေ ျားမှု ြစ်သည်။
ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည် ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေုံ အတွြ်သ သငခ
့်် လျ ်ပပီျား၊
လူဇ့် တ၏အမှုြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုထြ် လူသ ျားြုံ
အလွနတ
် ရ ပ၍
ုံ တြျပပီျား လုံအပ်ခသ ရည်မှနျား် ြေျြ်ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားန္ှင ့်် မျ ျားစွ ပ၍
ုံ စစ်မှန၊်
တန်ြုံျားရခသ
ှ
အသပည ြုံ ခပျားခလသည်။ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားအြုံ အကြီ
ျားမ ျားဆျားုံ ခသ
့်
တန်ြုံျားရသည့်
ှ
် အမှုသည် လုံြစ
် ျားရန် တြျမှနြ
် န်ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၊ ရှငျား် လင်ျားခသ
ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားြုံ ခထ ြ်ပ့်ခပျားခသ အမှု ြစ်ပပီျား မင်၍ရြ ထခတွျို့၍ရခသ အမှု ြစ်သည်။
လြ်ခတွျို့ြျခသ အမှုန္င
ှ ့်် အြေျန်မီလမ်ျား ပမှုတသည်
ုံ ့်
သ လူသ ျား၏အကြြုြ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံြ်ပပီျား၊
စစ်မှနခ
် သ အမှုသည်သ လူြုံ သူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤအရ ြုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင်သ
စွမ်ျားခဆ င်
့်
ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သ လျှင ် လူသ ျားြုံ ၎င်ျား၏ ယြေင်ြ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ
အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရှရင်ျားစဲွ အန္ှစ်သ ရ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဤသခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ သူ၏လူဇ့် တ ြငသ
့််
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
အြယ်၍ ဝည ဉ်ခတ ်သည် တစ်ဦျားတည်ျား အလုံပ်လုံပ်မည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သူ၏အမှုသည်
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုရရန်
ှ
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ- ဤသည်မှ ရှငျား် လင်ျားခသ အမှနတ
် ရ ျား ြစ်သည်။
လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် ဤလူဇ့် တခကြ င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ျား ြစ်လ ကြပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ အဆျားုံ သတ်ခသ အြေါ၊ သူ၏အလုံြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ခသ သူမျ ျားသည်
သူ၏ရန်သူ ြစ် ြေင်ျားမှ ရပ်တန်လ
် ့် ျင်ဘြ်အခန ြင ့်် သူ၏
့် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်သ မြ၊ ဆနြ
မျြ် မင်သြ်ခသမျ ျား ြစ်လ ကြလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရပပီျား ြစ်သည့်် သြ်ခသမျ ျား၊ သူန္င
ှ သ
့်် ဟဇ တ ြစ်ပပီျား သူန္င
ှ ြေ
့်် ၍
ွဲ မရခသ
သြ်ခသမျ ျား ြစ်လ ကြလမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားအြုံ လူ
့် ဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အခရျားကြီျား ြေင်ျားြုံ
လူသ ျားအ ျား သရှခစမည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားသည် လူ၏တည်ရမှု
ှ အဓပပ ယ်အြုံ ဤလူ
ဇ့် တ၏
့်
အခရျားပါမှုြုံ သရှလမ်မ
တ ကြီျားထွ ျားမှုအြုံ ဘုံ
် သ တန်ြုံျားြုံ
့် ည်၊ လူအသြ်
့်
့် ရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
သရှလမ်မ
ုံ ့် ပင် ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားြ ြေွဲြေွ ၍မရသည့်် အသြ်စမ်ျားခရ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ြစ်လ လမ်မ
့် ည်ြုံ သရှခပမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့်် အခနအထ ျားတန္ှ
ုံ ့် ငြ
့်် ြ
ုံ ည
် ီ ြေင်ျားမှ အလှမ်ျားခဝျားပပီျား၊ လူသ ျားအြုံ ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏

တြယ့်် အဆင်အ
် သ ပုံသဏ္ဌ န်
့် တန်ျားန္ှင ့်် သဟဇ တ ြစ်ပုံ မရခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ ပင်ြုံလြခဏ ြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ဤလူဇ့် တသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် လသည်။
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျား ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားအခန ြင့်် န ျားမလည်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အသအမှတ်မ ပြုန္င
ုံ သ
် ည်မှ ဤအခရျားပါမှုန္င
ှ ့််
တန်ြုံျားတုံ ြစ်
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ကြည်ညြုကြပပီျား၊
့် သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြုံ အထင်ခသျားကြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ မည်
သပင်
ုံ ့် ရှု မင်သည် ြစ်ခစ
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခတွျားထင်ခစြ မူ၊ လူဇ့် တ၏ စစ်မှနခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏
စစ်မှနခ
် သ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် တန်ြုံျားထြ် မျ ျားစွ သ လွနပ
် ါသည်။ မှနခ
် ပ၏၊ ဤသည်မှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျြုျားန္ွယန္
် င
ှ သ
့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ခတ င်တ
ုံ ့် မှု
့် ခသ သူ အ ျားလုံျားအတွြ်၊ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် တထ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လှုျို့ခဆ ်မ၊ှု ပပီျားလျှင ် ရှ် ငျား် ပ၍မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မခတွ
ျားတတ်ခသ အက့် သြွယြေ
် စ ျားြေျြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့််
့်
ကြီျား မတ်ခသ ၊ ထူျားြဲသ လွနသ
် ြဲသ
့် ုံ န္ှ
် ြ င်ျားခသ ်လည်ျား အ ျားလုံျားအြုံ ့်
့် စ်လုံြွယခ
ရယူရန်မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ မရရှ
န္င
ုံ ခ
် သ အရ လည်ျား ြစ်သည့်် ြေစ ျားြေျြ်တစ်ြေြ
ုံ ုံသ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။
့်
လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျားတွင ် ကြီျားမ ျားသည့်် အြွ အခဝျားတစ်ြေုံ
ရှသည့်အ
် လ ျား၊ အခဝျားမှသ အြေျင်ျားြေျင်ျား ကြည့်ရ
် ှု န္င
ုံ က် ြပပီျား၊ လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်တသည်
ုံ ့်
မ မင်ရခသ အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် ြေွဲ ြေ ျားြေထ ျားရသည့်န္
် ယ
ှ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
တူညန္
ီ င
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။ အမှနတ
် ွင ် ဤသည်မှ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လူသ ျားြခ
ုံ ပျားထ ျားခသ
အခတွျားမှ ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ျားသည် တစ်မျြုျားတစ်စ ျားတည်ျား
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
ခလ ြတစ်ြေုံတည်ျားတင
ွ ် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
ယှဉ်တွဲခနထင
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အရ
မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရှခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားြ
အလုံအပ်ဆျားုံ ခသ အမှုြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူသ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်၏
လုံအပ်ြေျြ် မရှခပ။ လူဇ့် တ၏အမှုသည် လုံြစ
် ျားရမည့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား၊
ရှငျား် လင်ျားခသ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူသည် စစ်မှနြ
်
ပုံမန
ှ ် ြစ်သည်ဟူခသ ြေစ ျားမှုတစ်ြေ၊ုံ
သူသည် န္ှမ်ြေ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားြုံ ခပျားသည်။ လူသ ျားသည် သူြ
့် ျပပီျား သ မန် ြစ်သည်ဟူခသ ြေစ ျားမှုတြ
့် ုံ
ခကြ ြ်ရွ ျို့ခြ င်ျား ခကြ ြ်ရွ ျို့ န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူအမျ ျားစအ
ုံ တွြ် သူသည် န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ြုံ ့်
လွယြ
် ူသည်။ လူသ ျားသည် သူ၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ရှု မင်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူ၏အသြုံကြ ျားန္င
ုံ ြ
်
သူြ
့် ုံ

အခဝျားမကှ ြည့်ရ
် န် မလုံအပ်ခပ။ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားြဲသ
့် ုံ တူ
ီ သ ြမဘ ခလ ြထဲတွင ်
့် ညခ
ရှသည့်အ
် တွြ်၊ ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားအြုံ ြေျဉ်ျား
ြပ်၍ရန္င
ုံ သ
် ည်၊ မခဝျားြွ ဘဲ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
န ျားမလည်န္င
ုံ စ
် ရ မဟုံတ်ဘ၊ဲ မင်၍ရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ထ
ုံ ခ
် ပသည်။
့် ခတွျို့၍ရန္င
ဇ တြေန္ဓ ြင ့်် ခနထင
ုံ သ
် အ
ူ ျားလုံျားအတွြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားသည်
လုံြစ
် ျားရမည့်် ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျား လုံအပ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ြေင်ျား လုံအပ်ခပသည်။ န္ှစ်ြေုံလုံျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ အ ျား ြငသ
့််
စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ န္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ြ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
လူဇ့် တ ြငသ
့််
ြစ်ခ မ ြ်ခစန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား လုံအပ်ရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား
ြစ်ပပီျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြ ယင်ျားြုံ လုံအပ်ရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား
ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှရန်လုံအပ်သည့်အ
် တွြ်၊ မခရရ သြဲသ
့် ုံ ့်
သဘ ဝလွန ် ြစ်ခသ ဘုံရ ျားမျ ျား၏ ပုံရပ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားမှ ပခပျ ြ်ခစရမည် ြစ်ပပီျား၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ြယ်ရှ ျားပစ်ရန် လုံအပ်သည့်အ
် တွြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ပထမဦျားစွ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သကြရမည်
ြစ်သည်။ အြယ်၍ လူသည် လူတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားထဲမှ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားမျ ျား၏ပရ
ုံ ပ်မျ ျားြုံ
ပခပျ ြ်ခစသည့်် အလုံပ်ြုံသ လုံပ်ခဆ င်ပါြ၊ သူသည် သငခ
့်် လျ ်ခသ အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုြုံ
ရရှမည် မဟုံတ်ခပ။ လူတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားထရ
ဲ ှ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားမျ ျား၏ပုံရပ်မျ ျားြုံ
စြ ျားလုံျားမျ ျားတစ်ြေတ
ုံ ည်ျား ြငသ
့််
ခြ ်ထတ
ုံ ်၍ မရန္င
ုံ ၊် ြယ်ရှ ျား၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လုံျားဝ
ပခပျ ြ်သွ ျားခစ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင၊့်် လူတထ
ုံ ့် မှ နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်စွဲခနခသ
ဤအရ မျ ျားြုံ ပခပျ ြ်ခစရန်မှ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ြစ်န္င
ုံ ဦ
် ျားမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဤမခရမရ ြစ်ပပီျား
သဘ ဝလွန ် အမှုအရ မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်အစစ်တုံ ြင
ုံ ့် ျား ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တ ြည်ျား ြည်ျား သခစ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
့် ့်် အစ ျားထျားုံ ြေင်ျားန္ှင ့်် လူတအ
သတ်မှတ်ထ ျားခသ အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုြုံ ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသည် အတတ်အြေျန် ြ လမျ ျားြ
၎င်ျားရှ ခြွြေခ
ဲ့် သ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခရရ မှု မရှသြဲသ
့် ုံ သဘ
ဝလွန ် ြစ်သည်ြုံ
့်
သတ ပြုမခလသည်။ ဤအြျြုျားတရ ျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ သ
် ည်မှ လူတစ်ဦျားဦျား၏
သွနသ
် င်မှုမျ ျား ြစ်ရန် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏ တုံြရ
် ုံ ြ် ဦျားခဆ င်မပ
ှု င် မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သ မန် ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် စစ်မန
ှ ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
လူသ ျား၏စတ်ြူျားထြ
ဲ မခရရ သြဲသ
့် ုံ သဘ
ဝလွနခ
် သ ဘုံရ ျားန္ှင ့်် ပြတဆနြ
် ့် ျင်ဘြ်
့်

ြစ်ခနခသ ခကြ င၊့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏အမှုြုံ တရ ျားဝင် လုံပ်ခဆ င်ခသ အြေါ
လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားသည် ြွငြေ
့်် ျြေရခလသည်။ လူသ ျား၏ မူလအယူအဆမျ ျားြုံ လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဆန်ြျင်
ြလ
ွဲ ွဲသည့်အ
် ြေါတွငသ
်
ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
့်
န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ြေင်ျားမရှဘဲ၊ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင၊့််
အ ြည့်ြေ
် အ ြစ် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျား မရှဘဲ၊ မခရရ ခသ အရ မျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
မည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် စြ ျားလုံျားမျ ျား သျားုံ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပသြဲသ
့် ၊ုံ ့် စြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ
အသျားုံ ပြုလျြ် မည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုြုံ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ခ ပ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငသ
်
သူ၏ြုံယပ
် ုံင ် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား သူ၏ြုံယစ
် ျား အ ြေ ျားမည်သမ
ူ ျှ ဤအမှုြုံ
မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျား၏ ဘ သ စြ ျားသည် မည်မျှပင် ကြယ်ဝခနခစြ မူ၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် သ မန် ြစ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ခ ပ ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအလယ်တင
ွ ် ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ အမှု ပြုြ သူ၏ပုံသဏ္ဌ န်န္င
ှ ့််
သူ၏ ြစ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လုံျားဝ ထုံတ် ပသမှသ လျှင၊် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ပ၍
ုံ လြ်ခတွျို့ြျြျသြ ပ၍
ုံ ရှငျား် လင်ျားစွ မင်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤရလဒ်ြုံ ဇ တြေန္ဓ ရှသည့််
မည်သည့်လ
် ူြမျှ စွမ်ျားခဆ င်မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဟုံတ်ခပ၏၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်လည်ျား
ဤရလဒ်ြုံ စွမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားြုံ
စ တန်၏ စွမ်ျားအ ျားမှ ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ်
မပပီျားခ မ ြ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ထထြ်
ုံ ့်
ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်မှ ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ျားသည့််
ဇ တြေန္ဓ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ ြသ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤလူဇ့် တသည် လူ ြစ်ပပီျား
ဘုံရ ျားလည်ျား ြစ်သည်၊ ပမ
ုံ ှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျားတစ်ခယ ြ်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အ ပည့်် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
ဤလူဇ့် တသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ် မဟုံတသ
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လူဇ့် တ ြင ့်် စြ ျားခ ပ ပပီျား၊ လူဇ့် တ ြင ့်် အမှုအ ျားလုံျားြုံ ပြုခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့််
ခန ြ်ဆျားုံ အကြမ် လူဇ့် တြေယူြေျန်တင
ွ ၊် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏အမှုသည်
လူဇ့် တ ြင ့်် အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည်။ သူသည် လူသ ျားအ ျားလုံျားြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားလမ်မ
့် ည်
ြစ်သည်၊ သူ၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှု တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
သူ၏အမှုအ ျားလုံျားြလ
ုံ ည်ျား အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည်။ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ သူ၏အမှုအ ျားလုံျား အဆျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်သည့်ခ
် န ြ်တင
ွ ၊် သူသည် လုံျားဝ ခအ င်န္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ အမှု ပြု ြေင်ျား ြင၊့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ သမ်ျားပြ
ုံ ပ် ပီျား ြစ်လမ်မ
့် ၊ုံ ့်
့် ည် ြစ်သြဲသ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ရယူပပီျား ြစ်လမ်မ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု စ်ြေလ
ုံ ုံျား
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
အဆျားုံ သုံ ခရ
ြ်လ ပပီျား ြစ်မည်ြုံ ဆလ
ုံ ုံသည် မဟုံတ်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ၌
့်
သူ၏အမှုြုံ အဆျားုံ သတ်ခသ အြေါ၊ စ တန်ြုံ သူ အ ပည့်အ
် ဝ အန္င
ုံ ယ
် ူြ

ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ စ တန်သည် လူသ ျားြုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစြုံ ခန
ြ်ထပ်
့်
အြေွငအ
့်် ခရျား ရှခတ မ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှုသည် လူသ ျား၏
့် ည် မဟုံတခ
အ ပစ်မျ ျားြုံ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယြေုံတွင ် ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အ ပည့်အ
် ဝ ရယူ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှု ြစ်ခပသည်၊ သမှ
ုံ ့် သ စ တန်သည်
သူ၏အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် မည်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမျှ ရှခတ မ
် ြဲသ
့် ုံ လ
့် ည် မဟုံတသ
့်
့် ုံျားဝရှု ျားနမ်ြ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ပည့်အ
် ဝ ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ လူဇ့် တ၏အမှု ြစ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏
အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ြနဦျားအမှုြုံ ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြရ
် ုံ ြ် လုံပ်ခဆ င်ပပီျား လူဇ့် တြ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏ အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငန္
့်် င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
ခန ြ်ဆျားုံ အမှုြုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ်
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားမဟုံတခ
် ပ။ အလယ်အဆင၏
့်် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား အမှုြုံလည်ျား လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်။ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျား တစ်ခလျှ ြ်တင
ွ ၊် အခရျား
အကြီျားဆျားုံ အမှုမှ စ တန်၏စွမ်ျားအ ျားမှ လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ အဓြအမှုမှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားြုံ လုံျားဝ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
ုံ ် ြေင်ျားြေရခသ
့် ့် သမ်ျားပြ
လူသ ျား၏န္ှလုံျားသ ျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် မူလရုံ ခသခလျား မတ်မြ
ှု ုံ နင်္ုံအတင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့််
လူသ ျားြုံ သူ၏ပမ
ုံ န
ှ အ
် သြ်တ ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါတစ်ဦျား၏
ပမ
ုံ န
ှ အ
် သြ်တ ြုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအမှုသည် အခရျားပါလှပပီျား၊ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏
ဗဟုံြေျြ် ြစ်သည်။ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငတ
့်် င
ွ ် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အမှုန္င
ှ ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ ပထမအဆငသ
့်် ည် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏ဗဟုံြေျြ်န္င
ှ ့်် အလှမ်ျားြွ ခဝျား၏။ ယင်ျားသည်
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အသွငသ
် ဏ္ဌ န် အနည်ျားငယ်သ ရှပပီျား စ တန်၏အုံပ်စုံျားမမ
ှု ှ လူသ ျားြုံ
ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု အစမဟုံတခ
် ပ။ ပညတ်ခတ ်ခအ ြ်တွင ်
လူသ ျားသည် ပညတ်ခတ ်ြုံ လုံြန
် ရန်သ သရှကြပပီျား သ ၍ မျ ျားခသ သမမ တရ ျား
မရှြေဲက့် ြခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ထြ
ဲ အမှုသည် စ တန်၏အုံပ်စျားုံ မမ
ှု ှ လူသ ျားြုံ
ြယ်တင်ပန္
ုံ င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ရန် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျား
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျ ျား ပါဝင်မှု မရှသခလ ြ် ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် အမှု၏ ပထမအဆငြ
့်် ုံ ဝည ဉ်ခတ ်ြ
တုံြရ
် ုံ ြ် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
လူသ ျား၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှငမ
့်် ပတ်သြ်ခသ အလွနအလွ
် ့်
န ် ရုံ ျားရင
ှ ျား် သည့််
ဤအမှုအဆငြ
့်် ုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျားစီျားြေဲသ
့်် ည် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား ဗဟုံြေျြ်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်မှု
့် ည်။ ဤအမှုအဆငသ

နည်ျားပါျားပပီျား၊ လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် တရ ျားဝင်အမှုန္င
ှ ့်် ကြီျားမ ျားခသ ဆြ်စပ်မှု မရှခပ၊
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင ့်် သူ၏အမှုြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ လုံပ်ခဆ င်ရန် လူဇ့် တြေယူြုံ ့်
မလုံအပ်ြေခ
ဲ့် ပ။ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် သွယ်ဝြ
ုံ ်ပပီျား၊ န ျားလည်၍ မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ယင်ျားသည် လူသ ျားအြုံ အလွ
နအ
် မင်ျား ထတ်လန်ြွ့် ယခ
် ြ င်ျားပပီျား ြေျဉ်ျားြပ်၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ တုံြ်ရုံ ြ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် မသငခ
့်် တ ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားထ
အသြ်ြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် ခထ ြ်ပခ
့်် တ ်ခပ။ လူသ ျားအတွြ် အသငခ
့်် တ ်ဆျားုံ မှ
့် ပျားရန် မသငခ
ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုြုံ လူသ ျားန္ှင ့်် နီျားစပ်သည့်် ြေျဉ်ျားြပ်နည်ျား တစ်ြေအ
ုံ ြစ်သုံ အသွ
ငခ
် ပ င်ျားရန်
့်
ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားအတွြ် အသငခ
့်် လျ ်ဆျားုံ အရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်ရန် ရုံ ျားရုံ ျား ပမ
ုံ န
ှ ပ
် င်္
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျား ြစ်လ ရန် ခပတည်ျား။ ဤအရ ြ သူ၏ အမှုတွင ်
ဝည ဉ်ခတ ်၏ခနရ ြုံ ယူရန် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေြုံ လ
့် ုံအပ်ပပီျား၊ လူသ ျားအတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် အမှု ပြုရန် ထထ
ုံ ြ်ပ၍
ုံ သငခ
့်် တ ်ခသ နည်ျားလမ်ျား မရှခတ ခ
့် ပ။ အမှု၏
ဤအဆငသ
့်် ျားုံ ဆငထ
့်် တ
ဲ င
ွ ် အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငြ
့်် ုံ လူဇ့် တြ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ဤအဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆငသ
့်် ည်
စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏ အဓြခသ ြေ
့်် ျ ျား ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား န္ှစ်ြေသ
ုံ ည် န္ှစ်ဦျားန္စ
ှ ်ြြ်
့် ျြ်အဆငမ
လုံြြ
် ြ်ညြ
ီ
န္ှစ်ဦျားန္စ
ှ ်ြြ် လုံျားဝ ပည့်စ
် ခ
ုံ စသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား
ပထမအဆငသ
့်် ည် ဒုံတယ အဆငအ
့်် တွြ် အခ ြေြေအုံတ် မစ်ြုံ ြေင်ျားခပျားပပီျား၊ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား န္ှစ်ြေသ
ုံ ည် တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျား ြစ်ြ ၊ အြေျင်ျားြေျင်ျား သဟဇ တမ ြစ် ြေင်ျားမရှဟုံ
ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင ့်် အမှု၏ ဤအဆင ့်် န္ှစ်ဆငသ
့်် ည် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားအတွြ် အလွန ်
အခရျားကြီျားခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏လူဇ့် တြေ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ ြင ့်် ခဆ င်ရွြြေ
် သ
ဲ့် ည်။
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား န္ှစ်ြေုံန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုမရှဘဲန္င
ှ ၊့်် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား
အမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် ရပ်တနသ
် ့် ွ ျားမည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုသည် အန္ှစ်မသ
ဲ့် ည့််
စြ ျားသ ြစ်သွ ျားမည်ဟုံ ခ ပ ၍ရလုံနျားီ နျားီ ြစ်သည်။ ဤအမှု အခရျားကြီျားသည် မကြီျားသည်ဆသ
ုံ ည်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားအခပေါ်၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျား ြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားန္ှင ့်် စ တန်၏ မန ြေမှုန္င
ှ ့်် အမှုြုံ ၎င်ျား၏ ခန္ှ ငယ
့်် ှြမ
် ှု ပင်ျားထန် ြေင်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
အခ ြေြေသည်။ ဤအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြလ
ုံ ့် ုံလ ျားသည့်သ
် ည့်် သငခ
့်် တ ်ခသ သူြုံ အလုံပ်လုံပ်သအ
ူ ျား ြင ့််
ထမ်ျားခဆ င်သည့်် အမှု၏သဘ ဝန္ှင ့်် အမှု၏ အခရျားပါမှုတအခပေါ်
ုံ ့်
တင
ွ ် ကြြုတင်ြေနမ
် ့် န
ှ ျား် ရခပသည်။
ဤအမှု၏ အခရျားကြီျားမှုန္င
ှ ့်် ပတ်သြ်လ သည့်အ
် ြေါ- ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ
တုံြရ
် ုံ ြ်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူသ ျားမှတစ်ဆင ့်် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု- အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ြေယူရမည့်် နည်ျားစနစ်အရ၊ ပထမဆျားုံ

ြယ်ရှ ျားရမည်မှ လူသ ျားမှတစ်ဆင ့်် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှု ြစ်ပပီျား၊ အမှု၏သဘ ဝ၊ ဝည ဉ်ခတ ်အမှုန္င
ှ ့််
လူဇ့် တ၏ အမှု၏ သဘ ဝတအခပေါ်
ုံ ့်
အခ ြေြေ၍၊ လူသ ျားအတွြ် လူဇ့် တ ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်ခသ
အမှုသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြ တြ
ုံ ်ရုံ ြ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုထြ် ပ၍
ုံ အြျြုျားရပပီ
ှ ျား၊ သ ၍
အြျြုျားခြျျားဇူျားမျ ျား ခပျားသည်ြုံ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဆျားုံ ြတ်ခလသည်။ ဤသည်မှ အမှုြုံ
ဝည ဉ်ခတ ် ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်မည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူဇ့် တ ြင ့်် လုံပ်ခဆ င်မည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်ြေျန် ထအ
ုံ ြေျန်ြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အကြအစည် ြစ်သည်။ အမှု၏အဆင ့်် အသီျားသီျားအြုံ အခရျားပါမှု
န္င
ှ ့်် အခ ြေြေတရှ
ုံ ့် သည်။
့်
ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
အခ ြေအ မစ် မရှခသ စတ်ြျားူ စတ်သန်ျားမျ ျား မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထင်ရ မင်ရ
ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ တ
့် ြျခသြေျ ခသ ဉ ဏ်ပည တစ်ြေုံ ရှခပသည်။ ယင်ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအ ျားလုံျား ခန ြ်ြယ
ွ ်မှ အမှနတ
် ရ ျား ြစ်သည်။ အထူျားသ ြင ့်် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားအလယ် ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ အမှု ပြု ြေင်ျားြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ကြီျားမ ျားသည့််
အမှုတစ်ြေတ
ုံ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ် သ ၍ပင် ရှခလသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား အလုံျားစတ
ုံ သည်
ုံ ့်
သူ၏ အမှုထြ
ဲ လုံပ်ရပ်တုံငျား် ၊ အကြအစည်တုံငျား် န္ှင ့််
စတ်ြျားူ တုံငျား် တတွ
ုံ ့် င ် ထင်ဟပ်သည်။ ဤသည်မှ သ ၍ ြေင
ုံ လ
် ုံပပီျား စနစ်ြျခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြစ်တည် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤသမ်ခမွျို့ခသ အကြအစည်မျ ျားန္ှင ့်် စတ်ြူျားမျ ျားသည် လူသ ျားအတွြ်
စတ်ြူျားရန် ြေြ်ြေဲပပီျား၊ ယုံကြည်ရန် ြေြ်ြေဲြ ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားအတွြ် သရှရန် ြေြ်ြေခ
ဲ ပသည်။
လူသ ျားြ လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် လူသ ျားအတွြ် အလွန ် စတ်ခြျနပ်ြွယ် ြစ်ခသ ခယဘုံယျ
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားအတုံငျား် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ပါြ၊ အလွန ် ကြီျားမ ျားခသ ြွ ဟြေျြ်တစ်ြေုံ တြယ်ြုံ ရှခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသည် ကြီျား မတ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ြေမ်ျားန ျားကြီျားြျယ်ခသ
အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေုံ ရှခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားတခန
ုံ ့် ြ်ြယ
ွ ်တင
ွ ် လူသ ျားအြုံ မခတွ
ျားတတ်သည့််
့်
ခသျားငယ်ပပီျား တြျခသ စီမြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ျားစွ ရှခလသည်။ သူ၏အမှု အဆငတ
့်် င
ုံ ျား် ြုံ
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားအတုံငျား် ခဆ င်ရွြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်သ မြ၊ အဆငအ
့်် သီျားသျားီ သည်
လူဘ
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ခ ပ ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ မျ ျားစွ ပါဝင်ြ ၊ ဤသည်တမှ
ုံ ့်
့် သ စြ ျား ြင ့်် ရှငျား် ရင
လူသ ျားြုံ ့် မင်၍မရန္င
ုံ သ
် ည့်် အရ မျ ျား ြစ်သည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှု ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ြစ်ခစ အသီျားသျားီ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အစီအစဉ်မျ ျား ပါရှသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အခ ြေအ မစ် မရှဘဲ အမှုမ ပြုသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အခရျားမပါခသ အမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်ခပ။
ဝည ဉ်ခတ ်သည် တုံြရ
် ုံ ြ် အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါတွင၊် ယင်ျားသည် သူ၏ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျား ြင ့်် ြစ်ပပီျား၊
အမှု ပြုရန် သူလဇ
ူ ့် တြေယူြေျန်တင
ွ ် (ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူ၏ ပင်ပအြ ြုံ အသွငခ
် ပ င်ျားြေျန်တွင)် ၊

ယင်ျားသည် သ ၍ပင် သူ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား ြင ့်် ြစ်ခပသည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ သူသည် သူ၏
ပင်ြုံလြခဏ ြုံ အဘယ်ခကြ ငမ
့်် ျ ျား လုံလုံလ ျားလ ျား ခ ပ င်ျားလဲမည်နည်ျား။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
အဘယ်ခကြ ငမ
့်် ျ ျား သူသည် နမ်ြ
့် ုံ မှ
့် ျသြဲသ
့် တ်ယူြေရပပီျား န္ှပ်စြ်ညြှဉ်ျားပန်ျားြေရသည့်် လူတစ်ခယ ြ်
ြစ်လ မည်နည်ျား။
အမှုန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ျား၍ ခ ပ ဆပ
ုံ ါြ လူဇ့် တထဲရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် အခရျားပါဆျားုံ ြစ်ပပီျား၊ အမှုြုံ
ခန ြ်ဆျားုံ အဆျားုံ သတ်ခပျားသမ
ူ ှ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ြ ဝည ဉ်ခတ ် မဟုံတခ
် ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် မသလုံြ်သည့်အ
် ြေျန်အြေျြုျို့တွင ် ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ ကြခြ
င်ျားကြလ န္င
ုံ ပ် ပီျား လူသ ျားထ
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြ ၊ ပပီျားခန ြ် မည်သြ
ူ ့် မ
ုံ ျှ အလွတ်မခပျားဘဲ တစ်ခယ ြ်ပပီျား တစ်ခယ ြ်ြုံ စစ်ခဆျားလျြ်၊
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ တရ ျားစီရင်မည်ဟုံ အြေျြုျို့ြ ယုံကြည်ကြသည်။
ဤနည်ျား ြင ့်် ခတွျားထင်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှု၏ ဤအဆငြ
့်် ုံ မသကြခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူြုံ တစ်ခယ ြ်ပပီျား တစ်ခယ ြ် တရ ျားမစီရင်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် တစ်ခယ ြ်ပပီျား
တစ်ခယ ြ် မစစ်ခဆျားခပ။ ထသ
ုံ ုံ ပြု
် ပ။
့် ြေင်ျားသည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှု ြစ်မည် မဟုံတခ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုသည် အတူတူ ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လုံျား၏ အန္ှစ်သ ရသည် အတူတူ ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြေရသည်မှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ အန္ှစ်သ ရ၊ စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားြေရသည့််
လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် လူသ ျား၏ အ ပစ်အ ျားလုံျားတုံ ့် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏
အခသျားအြွဲ ြစ်ပပီျား အခရျားမပါခသ အမှ ျားတြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားမစီရင်ခပ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုသည်
ြုံယစ
် ျား ပြုခသ အရ ြစ်ပပီျား၊ အထူျားသ ြင ့်် လူတစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်အတွြ် ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား
မဟုံတခ
် ပ။ ထထြ်
ုံ ့်
ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုရန်အလငှ
ုံ ့် လူတစ်စုံြ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြေရသည့်် အမှု ြစ်သည်။ လူတစ်စုံအခပေါ်၌
မမ၏အမှုြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် လူဇ့် တ ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားတစ်မျြုျားန္ယ
ွ ်လုံျား၏အမှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုရန် သူ၏အမှုြုံ အသျားုံ ပြုသည်၊ ထခန
ုံ ့် ြ်တင
ွ ်
ယင်ျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား ပျျို့ န္ှခလသည်
။ ဤသည်မှ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှု ပြုသည်ပ
့် ုံလည်ျား ြစ်သည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတစ်မျြုျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူတစ်စုံြုံ တရ ျားစီရင်သည် မဟုံတ်ဘ၊ဲ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား- ဥပမ အ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျား၏ဆနြ
် ့် ျင်မှု၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် မခကြ ြ်ရွ ျို့ မှု၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ လူသ ျား၏
ခန္ှ ငယ
့်် ှြ် ြေင်ျား အစရှသည်တြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင်သည်။ တရ ျားစီရင်ြေရသည့်အ
် ရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ

ဆနြ
် ့် ျင်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရ ြစ်ပပီျား၊ ဤအမှုသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု ြစ်သည်။ လူသ ျားြ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုရသည့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူသ ျားတုံ အတ
တ်ြ လမျ ျားအခတ အတွငျား် စတ်ြျားူ ခပါြ်ြေခ
ဲ့် သ
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အခတ အတွငျား် ပလလင် ြြူကြီျားခရှ ျို့ြ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှု ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လတ်တခလ လုံပ်ခဆ င်လျြ်ရခသ
ှ
အမှုသည် ပလလင် ြြူကြီျားခရှ ျို့ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား
အတအြျ ြစ်သည်။ မျြ်ခမှ ြ်ခြေတ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ တရ ျားစီရင်ဆျားုံ ြတ်သည့််
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ ဤဇ တြေန္ဓ န္ှင ့်် သူ၏အမှု၊ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်န္င
ှ ့်် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျား
တစ်ြေလ
ုံ ုံျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံျားစုံ ြစ်သည်။ သူအမှု
် ့် တ်ြေျြ် ရှပပီျား၊
့် ၏ နယ်ပယ်သည် ြနသ
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား တုံြ်ရုံ ြ် ပါဝင် ြေင်ျား မရှခသ ်လည်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှု၏ အန္ှစ်သ ရမှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ တုံြ်ရုံ ြ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား ြစ်သည်- တရုံတ်န္င
ုံ င
် မှ ခရွ ျားြေျယ်ြေရခသ
လူတအတွ
ုံ ့်
ြသ
်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူအခရအတွြ် အနည်ျားငယ်အတွြ်လည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ လူဇ့် တ၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအခတ တွငျား် တွင၊် ဤအမှု၏နယ်ပယ်သည် စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျား
မပါဝင်ခသ ်လည်ျား၊ စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျား၏အမှုြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ သူ၏ ဇ တြေန္ဓ န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှု
နယ်ပယ်အတွငျား် ရှ အမှုြုံ သူ အဆျားုံ သတ်ပပီျားသည့်ခ
် န ြ်တွင ် ခယရှု ၏ ဧဝခင်္လတရ ျားသည် သူ၏
ရှင ် ပန်ထခ မ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် တြ်ကြ ြေင်ျားခန ြ်တွင ် စကြဝဠ အန္ှ ပျ
် ည်ျားတူ သူသည်
့် ျို့ န္ှသွ
့် ျားသည့်န
ဤအမှုြုံ စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျားသုံ ြေျြ်
ြေျင်ျား တျားုံ ြေျဲျို့လမ်မ
့် ည်။ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှု ြစ်ခစ၊
့်
လူဇ့် တ၏အမှု ြစ်ခစ၊ ယင်ျားသည် ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေအ
ုံ တွငျား် ခဆ င်ရွြ်ခသ အမှု
ြစ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ယင်ျားအမှုသည် စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျား၏အမှုြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုခပသည်။
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏လူဇ့် တြေ ပင်ြုံလြခဏ ြင ့််
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ပပီျား၊ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြြူခသ
ပလလင်ကြီျားခရှ ျို့တွင ် လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ် ြစ်ခစ၊
လူဇ့် တ ြစ်ခစ၊ တရ ျားစီရင်သည့်အ
် မှုြုံ ပြုသူသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
တရ ျားစီရင်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ ဤအရ ြုံ သူ၏အမှုအခပေါ် အခ ြေြေ၍ သတ်မှတ်ထ ျား ြေင်ျား
ြစ်ပပီျား၊ သူ၏ အ ပင်ပန်ျားသဏ္ဌ န်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ြေ ျားခသ အခကြ င်ျားြေအြေျြုျို့ န္ှငအ
့်် ညီ
သတ်မှတ်ထ ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားသည် ဤန္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်သည့််
အယူအဆမျ ျား သထ
ုံ ျားခသ ်လည်ျား၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား အမှနတ
် ရ ျားြုံ မည်သမ
ူ ျှ မ ငင်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ၍
်

လူသ ျားြ မည်သုံ ခတွ
ျားထင်သည် ြစ်ခစ၊ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ ၌ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားသ
့်
ြစ်သည်။ မည်သြ
ူ မျှ၊ “အမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လုံပ်ခဆ င်ခသ ်လည်ျား လူဇ့် တသည်
ဘုံရ ျားသြေင်မဟုံတ။် ” ဟုံ မခ ပ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤအမှုြုံ လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်မလ
ှ ွဲ၍ မည်သမ
ူ ျှ
မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ဤသည်မှ အဓပပ ယ်မရှခသ စြ ျား ြစ်သည်။ ဤအမှုသည်
ပပီျားစီျားန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် ဤအမှုခန ြ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုသည်
ဒုံတယအကြမ် ခပေါ်ထြ
ွ ်လ လမ်မ
် ပ။ သူ၏ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၌
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလုံျားစခ
ုံ သ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု အ ျားလုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်န္င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်ြ ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် စတုံတထအဆင ့်် ရှလမ်မ
် ပ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ ြေရသူမှ
့် ည် မဟုံတခ
လူသ ျား၊ ဇ တြေန္ဓ ရှပပီျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားပပီျား ြစ်ခသ လူသ ျား ြစ်ြ ၊ တုံြရ
် ုံ ြ်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြေရသည့်သ
် မ
ူ ှ စ တန်၏ ဝည ဉ် မဟုံတခ
် သ ခကြ င၊့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှုြုံ
ဝည ဉ်ခရျားရ ခလ ြ၌ ခဆ င်ရွြ်သည် မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားအလယ်တွင ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား
ြစ်ခပသည်။ လူသ ျား၏ ဇ တပြတ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုအတွြ်
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ထြ် မည်သမ
ူ ျှ သ ၍ မသငခ
့်် တ ်သြဲသ
့် ုံ သ
့် ၍
အရည်အြေျင်ျားမ ပည့်မ
် ီခပ။ အြယ်၍ တရ ျားစီရင်မှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြရ
် ုံ ြ်
ခဆ င်ရွြြေ
် မ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ အလုံျားစုံ ြေြုငမ
ုံ မည် မဟုံတ်ခပ။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ လူသ ျားသည် ပုံနြ
် န် ပစ်မှ ျား၍
မရန္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သ ၍ ရှငျား် လင်ျားစွ ရှု မင်န္င
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့််
ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားထ မျြ်န္ ှ ြေျင်ျားဆင
ုံ ် မလ န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြုံ
လူသ ျားအခန ြင့်် လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲမည် ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ ခကြ င ့်် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုမျ ျားြုံ
ြေျြ်ြေျင်ျားရရှမည် မဟုံတ်ခပ။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ တရ ျားစီရင်မှသ လျှင ် စ တန်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ အန္င
ုံ ယ
် ူန္င
ုံ ခ
် ပသည်။
လူသ ျားြဲသ
့် ုံ ပ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်န
် ည်ျားတ၊ူ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား၏
့် မ
ခ ြ ငမ
့်် တ်မှုမရှ ြေင်ျားြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် တရ ျားစီရင်ဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ဤသည်မှ သူ၏ရှရင်ျားစဲွ သနရ
် ့် ှငျား် မှုန္င
ှ ့််
သူ၏သ မန်ထြ်ထျားူ ြေ ျားမ၏
ှု အမှတ်လြခဏ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမမ တရ ျားန္ှင ့််
ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ သူသ လျှင ်
လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီြ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ သ
် ည့်် အခနအထ ျားတင
ွ ရ
် သည်
ှ
။
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားမရှခသ သူတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန် မသငခ
့်် တ ်ခပ။
အြယ်၍ ဤအမှုြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ယင်ျားသည် စ တန်အခပေါ်
ခအ င်န္င
ုံ ် ြေင်ျားဟုံ အဓပပ ယ်ရမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ခသမျြုျားမျ ျားထြ် ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့််

သ ၍ ြေျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျားြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ြ
လူဇ့် တအခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ အြယ်၍ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဤအမှုြုံ တြ
ုံ ရ
် ုံ ြလ
် ုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊
သူအခန
ြင့်် လူသ ျား၏ မန ြေမှုအ ျားလုံျားြုံ တရ ျားစီရင်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏
့် ည် မဟုံတသ
့်
မခ ြ ငမ
့်် တ်မှု အ ျားလုံျားြုံ ထုံတခ
် ြ ် ပန္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြုံ
့် ည် မဟုံတခ
လူသ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အယူအဆမျ ျားမှတစ်ဆင်လ
့် ည်ျား ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ မည်သည့်် အယူအဆမျှ မရှသည့်အ
် တွြ် ြစ်သည်၊
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဝည ဉ်ခတ ်သည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
မခ ြ ငမ
့်် တ်မြ
ှု ုံ လုံျားဝ ြွငြေ
့်် ျရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လူသ ျား၏
မခ ြ ငမ
့်် တ်မြ
ှု ပ
ုံ င် သ ၍ခြ င်ျားစွ ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
့် ုံ
မသခသ သူမျ ျား အ ျားလုံျား၏ ရန်သူ ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သူြ
ုံ နြ
် ့် ျင်မမ
ှု ျ ျားအ ျား
့် ဆ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားမှတစ်ဆင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ မန ြေမှုအ ျားလုံျားြုံ
လှစ်ဟထုံတ်ခြ ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
့် ၏ အြျြုျားတရ ျားမျ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ် အမှု၏
အြျြုျားတရ ျားမျ ျားထြ် ပုံ၍ သသ ထင်ရှ ျားခလသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအ ျား ဝည ဉ်ခတ ်ြ တုံြ်ရုံ ြ်မခဆ င်ရွြ်ဘ၊ဲ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှု ြစ်ခလသည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျားြ မင်ြ ထခတွျို့ န္င
ုံ ပ် ပီျား
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ လုံျားဝ သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ဆြ်ဆခရျားတွင၊် လူသ ျားသည် ဆနြ
် ့် ျင်မမ
ှု ှ န ြေမှုသ၊ုံ ့် ညြှဉ်ျားပန်ျားန္ှပ်စြ်မမ
ှု ှ
လြ်ြေမှုသ၊ုံ ့် အယူအဆမျ ျားမှ အသပည သ၊ုံ ့် ပပီျားလျှင ် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားမှ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သုံ ့်
တုံျားတြ်သွ ျားသည်- ဤသည်တမှ
ုံ ့် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျား
ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင်မြ
ှု ုံ လြ်ြေ ြေင်ျားမှတစ်ဆငသ
့််
ြယ်တင် ြေင်ျား
ြေရသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ထြ
ွ ် စြ ျားမျ ျားမှတစ်ဆငသ
့််
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
တ ြည်ျား ြည်ျား သလ သည်၊ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏ ဆနြ
် ့် ျင် ြေင်ျား အခတ အတွငျား် တင
ွ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မမှုြုံ လြ်ြေ ြေင်ျား
အခတ အတွငျား် တင
ွ ် အသြ်အခထ ြ်အပြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လူသ ျားြ ရရှခပသည်။
ဤအမှုအ ျားလုံျားသည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်ပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်အ ြစ်
သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု မဟုံတခ
် ပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုသည် အကြီျားမ ျားဆျားုံ အမှုန္င
ှ ့်် အနြ်နဆ
ဲ ျားုံ ခသ အမှု ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏
အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငထ
့်် မ
ဲ ှ အခရျားပါလှခသ အပင
ုံ ျား် မျ ျားမှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှု၏ အဆငန္
့်် စ
ှ ်ဆင ့်် ြစ်သည်။
လူသ ျား၏ နြ်နခ
ဲ သ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမသ
ှု ည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအြုံ ကြီ
့် ျားမ ျားခသ

အတ ျားအဆီျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ အထူျားသ ြင ့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ လူတအခပေါ်
ုံ ့်
ခဆ င်ရွြ်သည့််
အမှုသည် အလွနတ
် ရ ြေြ်ြေဲပပီျား၊ ပတ်ဝန်ျားြျင်သည် ရန်လုံြ လူတစ်မျြုျားစီတုံငျား် ၏
အရည်အြေျင်ျားသည်လည်ျား အခတ ်အတန် ညြ
့် ျင်ျားခလသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ဤအမှု၏အဆျားုံ တင
ွ ၊်
အ ပစ်အန အဆ မျ ျား မရှဘဲ မှနြ
် န်သည့်် အြျြုျားတရ ျားြုံ ရရှလမ်ဦ
့် ျားမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
လူဇ့် တ အမှု၏ အြျြုျားတရ ျား ြစ်ပပီျား၊ ဤအြျြုျားတရ ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ် အမှု၏ အြျြုျားတရ ျားထြ်
သ ၍ ဆွခ
ဲ ဆ င်န္င
ုံ ခပသည်
်
။ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု၏ အဆငသ
့်် ျားုံ ဆငတ
့်် ြ
ုံ ့် ုံ လူဇ့် တ၌ အဆျားုံ သတ်မည်
ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ နင်္ျားုံ ြေျြုပ်ရမည် ြစ်သည်။ အခရျားအကြီျားဆျားုံ န္ှင ့််
အခရျားအပါဆျားုံ အမှုြုံ လူဇ့် တ ြင့်် လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ လူသ ျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယြ
် ျ ခဆ င်ရွြ်ရမည် ြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားန္ှင ့်် ဆြ်န္ယ်မှု မရှပခ
ုံ ပေါ်သည်ဟုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြ ြေစ ျားကြရခသ ်လည်ျား၊
အမှနတ
် ွင ် ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ ြကြမမ ၊ တည်ရမှု
ှ တန္ှ
ုံ ့် င ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် လသည်။
ဘုံရ ျားသြေငအ
့်် မှု၏ အဆငတ
့်် င
ုံ ျား် ြုံ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် အခြ င်အထည်
ခြ ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ရည်ရွယ်ထ ျားခပသည်။ ယင်ျားသည် လူဇ့် တ၌
သူ၏အမှု ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ဦျားတည်ထ ျားဆဲ ြစ်သည်။
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား ြန်ဆင်ျားထ ျားခသ အရ မျ ျားန္ှင ့််
မြန်ဆင်ျားထ ျားခသ အရ မျ ျား အ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှုသည်
ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေုံ အတွငျား် တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ျား၊ ဤအမှု၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်သည်လည်ျား ြနသ
် ့် တ်မှု
ရှခသ ် င ျားလည်ျား၊ သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် သူ လူဇ့် တြေယူသည့်် အြေျန်တုံငျား် တင
ွ ် သူသည်
အလွနအ
် ့် လွန ် ြုံယစ
် ျား ပြုခသ သူအမှု
ှ ျား် ြေျြ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ခရွ ျားြေျယ်သည်။ အမှု ပြုရန် သူသည်
့် ၏ ရည်မန
ရုံ ျားရင
ှ ျား် ပပီျား၊ မထူျား ြေ ျားခသ လူတစ်စုံြုံ မခရွ ျားြေျယ်ဘ၊ဲ ထအစ
ုံ ့်
ျား လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအတွြ်
ြုံယစ
် ျားလှယ်မျ ျား ြစ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသည့်် လူတစ်စုံြုံ သူ၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်အ ြစ်
ခရွ ျားြေျယ်ခလသည်။ ဤလူစြ
ုံ ုံ ခရွ ျားြေျယ်ရသည်မှ လူဇ့် တ၌ သူအမှု
် ့် သတ်
့် ၏ နယ်ပယ်သည် အြနအ
ရှခသ ခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ အထူျားသ ြင ့်် သူ၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ အတွြ် ပင်ဆင်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ြ လူဇ့် တ၌
သူ၏အမှုအတွြ် အထူျား ခရွ ျားြေျယ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အ ပြုြေအရ မျ ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျားသည် အခ ြေအ မစ် မရှသည် မဟုံတ်ဘ၊ဲ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားအတင
ုံ ျား်
ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်။ အမှု၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်သည် လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ အြျြုျား ပြုရမည်

ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ ရ
် မည် ြစ်သည်။ ဥပမ အ ျား ြင ့််
င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျားသည် ခယရှု ၏ြုံယ်တုံင ် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရ တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြုန္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြပပီျား၊ တရုံတ်လူမျြုျားမျ ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယတ
် ုံင ် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ
လြ်ြေရ တွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ က် ြခလသည်။ င်္ျြူျား လူမျြုျားမျ ျား၏
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြယ
ုံ ်စ ျား ပြု ြေင်ျားအြုံ အခ
ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျား ရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ြုံယတ
် ုံင ် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရ တွင ် တရုံတ်လူမျြုျားမျ ျား၏ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ
ြယ
ုံ စ
် ျား ပြု ြေင်ျားအြလည်
ုံ ့်
ျား အခ ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျားတစ်ြေုံ ရှခပသည်။ င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျားအလယ်
လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား အမှုထြ် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ မည်သည့်အ
် ရ ြမျှ သ ၍
ထုံတခ
် ြ ်မ ပသြဲသ
့် ၊ုံ ့် တရုံတ်လူမျြုျားမျ ျားအလယ် လုံပ်ခဆ င်လျြ် ရှသည့်် သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအမှုထြ်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု၏ ခစစ
ှ ့်် ခအ င် မင်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ မည်သည့်အ
် ရ ြမျှ သ ၍
့် ပ်ခသြေျ မှုန္င
ထုံတ်ခြ ်မ ပခပ။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်တသည်
ုံ ့်
လူနည်ျားစုံ တစ်စြ
ုံ ုံသ
ရည်ညန်ျားသည့်် ပခ
ုံ ပါြ်ခသ ်လည်ျား၊ အမှနတ
် ွင ် ဤလူနည်ျားစအ
ုံ လယ် သူ၏အမှုသည်
စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျား၏ အမှု ြစ်ပပီျား သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
ရည်ရွယ်ထ ျားခပသည်။ လူဇ့် တ၌ သူ၏အမှု အဆျားုံ သတ်သုံ ခရ
ြ်ရြေျ
ှ န်တွင၊်
့်
သူခန
ုံ ့် ုံြခ
် သ သူမျ ျားသည် ၎င်ျားတအလယ်
ုံ ့်
သူ လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ အမှုြုံ
့် ြ်သလ
စတင် ြနခ
် ့် ဝလမ်မ
့်် မှု၏ အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ အရ မှ ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ်
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေငအ
သူ၏ ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုအ ျားလုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် သူ၏
အလုံြုံ ဤလမ်ျားြေရီျားအ ျား လြ်ြေခသ သူတထ
ုံ ့် သ ၍ တြျမှနြ
် န်စွ န္ှင ့်် သ ၍ ြေင
ုံ မ
် စွ
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူသည် တြျမှနြ
ငှ
် န်ခသ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
တုံြတ
် ွနျား် န္ျားှု ခဆ ်မှုမျ ျား၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် သူ၏ အလုံတြ
ုံ ့် ုံ
သူ၏ခန ြ်လုံြ်သမ
ူ ျ ျားထ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူ၏အလယ် လူဇ့် တ၌ရှသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အတူတြွ
ခနထင
ုံ ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ပပီျားခ မ ြ်ခလသည်။ ဤအမှုသည်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ ရှု မင်ရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ကြြုရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ န္
် တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ ကြ ျားရန် ြစ်သည့်် လူသ ျား၏ စတ်ဆန္ဒြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခပသည်။
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယခဟ ဝါ၏ ခြျ ပင်သ လူသ ျားမျြုျားန္ွယထ
် သုံ ခပေါ်
့် ြေတ်ြုံ
့် လ သည်ခ
အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားပပီျား၊ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
့်
ယုံကြည်မခ
ှု ြေတ်ြလ
ုံ ည်ျား နင်္ျားုံ ြေျြုပ်ခပျားသည်။ အထူျားသ ြင ့်် ခန ြ်ဆျားုံ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏

အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ သ ၍စစ်မန
ှ ၊် သ ၍လြ်ခတွျို့ြျသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သ ၍
န္ှစ်သြ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ ခြေတ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားခလသည်။ သူသည် ပညတ်ခတ ်န္င
ှ ့််
့်
အယူဝါဒခြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သည်သ မြ၊ သ ၍အခရျားကြီျားသည်မှ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ထ
စစ်မှနပ် ပီျား ပမ
ုံ ှန ် ြစ်သည့်၊် ခ ြ ငမ
့်် တ်ပပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် သည့်၊် စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အစီအစဉ်န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျားန္ှင ့်် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ တ
် ြ
ုံ ့် ုံ ပသသည့်၊် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှုြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် န္ှစ်ခထ င်ခပါင်ျားမျ ျားစွ
့်
ြွယဝ
် ြ
ှ ်လျြ် ရှခလပပီျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် တစ်ပါျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပခလသည်။ မခရရ ြေင်ျား၏
ခြေတ်ြုံ သူသည် လုံျားဝအဆျားုံ သတ်ြ ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ
ရှ ခြွလုံခသ ်လည်ျား၊ မရှ ခြွန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်ခ
် ြေတ်ြုံ နင်္ျားုံ ြေျြုပ်သည်၊ သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ
စ တန်ြုံ အခစြေသည့်ခ
် ြေတ်ြုံ အဆျားုံ သတ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ လုံျားဝအသစ် ြစ်ခသ
ခြေတ်ဆသ
ီ ုံ တစ်
ခလျှ ြ်လုံျား ဦျားခဆ င်ခလသည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ဝည ဉ်ခတ ်ြုံယစ
် ျား လူဇ့် တ၌ ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ရလဒ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏လူဇ့် တ၌ အမှု ပြုြေျန်တွင၊် သူ၏ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် ရှပခ
ုံ ပေါ်သလုံ မရှပလ
ုံ ည်ျား ခပေါ်သည့််
ထအ
ုံ ရ မျ ျားခန ြ်သုံ မရှ
ခြွခတ သ
့် ုံ စမ်
့် ြဲသ
့် ပ၊ ပပီျားလျှင ်
့်
့် ျားတဝါျားဝါျား မသွ ျားလ ကြခတ ခ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ြေန်မှ့် နျား် ြေင်ျားအ ျား ရပ်တနလ
် ့် ုံြက် ြသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ ြင ့်် သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခသ အြေါတွင၊် သူခန
ူ ျ ျားသည်
့် ြ်သုံ လ
့် ုံြ်သမ
လူဇ့် တ ြင ့်် သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျားခသ အမှုြုံ ဘ သ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏမျ ျား အ ျားလုံျားထသုံ ့်
လြ်ဆငြ
့်် မ်ျားကြလမ်မ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား၏ န ျားမျ ျားဆီသုံ သူ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
့် ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အ ျားလုံျားြုံ ဆြ်သယ
ွ ခ
် ပ ဆကုံ ြလမ်မ
့် ည်။ သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ ရရှခသ သူတုံ ့်
ကြ ျားန ြေဲသ
် ရ ျားမျ ျား ြစ်လမ်မ
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် သူအမှု
့် ည်၊ လူသ ျားြ
့် ၏ အမှနတ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ ခတွျို့ မင်ြ ကြ ျားသရခသ အရ မျ ျား ြစ်လမ်မ
် ရ ျားမျ ျား
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အမှနတ
ြစ်ြ ခြ လ ဟလမျ ျား ြစ်လမ်မ
် ပ။ ဤအြေျြ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့် ည် မဟုံတခ
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝခနသည့်် သြ်ခသမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ ြနခ
် ့် ဝရ တွင ်
သူအသျားုံ ပြုခသ တန်ဆ ပလ မျ ျားလည်ျား ြစ်သည်။ ဤအြေျြ်မျ ျား မတည်ရဘဲ
ှ န္င
ှ ၊့််
သူ၏ဧဝခင်္လတရ ျားသည် န္င
ုံ င
် အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ခနရ အ ျားလုံျားအန္ှ ပျ
မဟုံတခ
် ပ။ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျား
့် ျို့ န္ှမည်
့်
မရှဘဲ လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသ ရှပါြ၊ သူသည် စကြဝဠ တစ်ြေွငလ
် ုံျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုအ ျား မည်သည့်အ
် ြေါမျှ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားအြုံ ့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ြုံယ်ထည်မရှ၊ ခတွျို့ မင်၍ မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည်

လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သြ်ခသအခထ ြ်အထ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ ြေျန်ထ ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည် မဟုံတ်ခပ၊ မတည်ရသည်
ှ
့် မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံသ အပမဲ
ယုံကြည်ရခပမည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်န္ ှ ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရှု မင်ရမည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ ခ ပ ဆခ
ုံ သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံလည်ျား
့် ရ ျားသြေင်ြ ြုံယ်တင
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ကြ ျားသရမည် မဟုံတ်ခပ။ အဆျားုံ တွငခ
် တ ့် လူသ ျား၏ စတ်ြူျားစတ်သန်ျားမျ ျားသည်
အန္ှစ်မြ
ဲ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ အစ ျားမထျားုံ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရှရင်ျားစဲွ
စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တုံင၏
် အမှုြုံ လူသ ျားြ တူခအ င်တုံ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ မ မင်န္င
ုံ ခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုြုံ လူသ ျားအလယ် သူ၏ အမှုြုံ
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လုံပ်ခဆ င်သည့်် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြငသ
့််
ြမဘ ခ မခပေါ်သုံ ့်
ခဆ င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားတထ
ုံ ့် ခပေါ်ထန
ွ ျား် ရန်အတွြ်၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခတွျို့ မင်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ မျြ်န္ ှ ြုံ သရှလ သည့််
အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြုံ လူဇ့် တြေ မဟုံတ်သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျားြ
စွမ်ျားခဆ င် မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤအဆငအ
့်် ထ သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်
အသငဆ
့်် ျားုံ ြစ်ခသ အြျြုျားတရ ျားြုံ ရရှန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်ြ ၊ လုံျားဝ ခအ င် မင်မှုတစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား ြစ်သည်။
လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယတ
် ုံင ် အမှုသည် သူ၏အလုံျားစခ
ုံ သ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှု၏
ြုံျားဆယ်ရ ြေင
ုံ န္
် နှု ျား် ြုံ ပည့်စ
် ခ
ုံ စန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် သူ၏အမှုအ ျားလုံျားအြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားခသ အစ ပြု ြေင်ျားတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် သူ၏အမှုအ ျားလုံျားအတွြ် အန္ှစ်ြေျြုပ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ
ခပျားပပီျား ြစ်ြ ၊ သူ၏အမှုအ ျားလုံျားြုံ ထုံတ် ပန် ခကြည ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤအမှုအ ျားလုံျားအြုံ ့်
ခန ြ်ဆျားုံ မမြေင်ျားမြေျန် အ ျား ြည့်မ
် ြ
ှု ုံ ပြုလုံပ်ပပီျား ြစ်သည်။ ဤြေျန်မစ
ှ ၍ခန င်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင ့်် အမှု၏
စတုံတထအဆငြ
့်် ုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ခန ြ်ထပ် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ရလ
ှ မ့််မည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တတယ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် မည်သည့်် အြွယရ
် အမှုမျှလည်ျား လုံျားဝ
ရှလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင ့်် အသီျားသျားီ သည် ခြေတ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏ အမှုြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ လူသ ျား၏ အလုံပ်ြသ
ဲ့် ုံ ြ
ုံ ြ
ုံ ုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူဇ့် တ၌
့် လတစ်ြေြေ
သူ၏ အမှုသည် ခြေတ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုြုံ သူ လုံပ်ခဆ င်သည့််
ြ လြသ
ုံ
ြုံယစ
် ျားမ ပြုသည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ဆျားုံ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားအမှု၏

အဆျားုံ သတ်သည် သူအမှု
ှ ျား ြစ်သည်ဟုံ မဆလ
ုံ ုံခပ။ ယင်ျားမှ
့် ြ လုံျားဝအဆျားုံ သတ်သုံ ခရ ြ်ရပပီ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ၌ ရှခနသည့်် အြေျန်အခတ အတွငျား် တွင ် ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
သူ၏အမှုြုံ ပပီျားစီျား ြေင်ျားသ ြစ်ခပသည်၊ ယင်ျားခန ြ်တင
ွ ် ထအ
ုံ မှုသည် ခနရ အ ျားလုံျားသုံ ပျ
့် ျို့ န္ှ ့်
သွ ျားသည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားသည့်ခ
် န ြ်တွင၊် သူ၏
အန င်္တ် အမှုြုံ သူခန
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ျားထသုံ အပ်
န္လ
ှ မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင ့််
့် ြ်လုံြသ
့်
ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သူ၏အမှုြုံ ပျြ်စီျား ြေင်ျားမရှဘဲ ဆြ်လြ်ခဆ င်ရွြလ
် မ်မ
့် ည်။
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှုသည် စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျားသုံ ့်
ပျျို့ န္ှပပီ
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်မှသ ပပီျားစီျားပပီဟုံ မှတ်ယြေ
ူ ရခပမည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်
့် ျားသည်န္င
ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ြုံ အစ ပြုပပီျား၊ သူ၏အမှုြုံ ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်သမ
ူ ျ ျားသည်
သူ၏အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြုံ ြေရခသ သူမျ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားလုံပ်ခဆ င်ခသ အလုံပ်အ ျားလုံျားသည်
လူဇ့် တ၌ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်အတွငျား် တွင ် ရှပပီျား၊ ဤနယ်ပယ်ြုံ လွန၍
် သွ ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
မရှခပ။ အြယ်၍ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် မကြလ ြေဲပ
့် ါြ၊
လူသ ျားသည် ခြေတ်ခဟ င်ျားြုံ အဆျားုံ သတ်သုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခြေတ်သစ်ြုံ
့်
ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားလုံပ်ခဆ င်ခသ အလုံပ်သည် လူအခန
ြင ့်် လုံပ်ြုံ ့် ြစ်န္င
ုံ သ
် ည့််
့်
သူတ
ုံ ျား် အတ အတွငျား် မျှသ ရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ြုံယ်စ ျားမ ပြုခပ။ လူဇ့် တြေ
့် ဝန်၏ အတင
ဘုံရ ျားသြေင်သ ကြြ သူလုံပ်သငခ
့်် သ အမှုြုံ ပပီျားစီျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူအ
ုံ စ
် ျား မည်သမ
ူ ျှ
့် ပင် သူြ
့် ယ
ဤအမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဟုံတ်ခပ၏၊ ငါခ ပ ခသ အရ သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှုန္င
ှ ့််
စပ်လျဉ်ျား၍ ြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ပထမဦျားစွ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
မြြ
ုံ ်ညသ
ီ ည့်် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ြေြ
ုံ ုံ လုံပ်ခဆ င်သည်၊ ယင်ျားခန ြ်တင
ွ ် လူသ ျား၏
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မြုံြ်ညသ
ီ ည့်် ခန ြ်ထပ် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ အမှု၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မှ
လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည်
လူသ ျား၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မြြ
ုံ ်ညခ
ီ ပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် သူသည် လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
မြြ
ုံ ်ညသ
ီ ည့်် ပ၍
ုံ မျ ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် ပ၍
ုံ ပင် ဆန်ျားစစ်ခဝြန်သည့်် အ မင်မျ ျား ထွြ်ခပေါ် ကြခလသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်ခသ အယူအဆမျ ျား အသခြေဂျရှသည့်် လူသ ျားအလယ်တင
ွ ်
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် သူြ
ဆသည် ြစ်ခစ၊
့် ုံ မည်သုံ ဆြ်
့်
သူ၏အမှုခတ ်ြုံ သူ ပပီျားစီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ လူအ ျားလုံျားသည် သူ၏ အုံပ်စျားုံ မြ
ှု ုံ ြေလ ရကြပပီျား
ြစ်လမ်မ
် ရ ျားသည် တရုံတ်လူမျြုျားမျ ျားအလယ်တွင ် ထင်ဟပ်သည်သ မြ၊
့် ည်။ ဤအမှု၏ အမှနတ

လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား မည်သုံ သ
ုံ ် ြေင်ျားြေရမည်ြုံလည်ျား ြုံယစ
် ျား ပြုခပသည်။
့် မ်ျားပြ
ဤလူတအခပေါ်
ုံ ့်
စွမ်ျားခဆ င်ရရှခသ အြျြုျားတရ ျားမျ ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ တ
် စ်ရပ်လုံျားအခပေါ်
စွမ်ျားခဆ င်ရရှမည့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျား၏ ခရှ ျို့ခ ပျားနမတ်တစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ အန င်္တ်တွင ် သူ ပြုသည့်အ
် မှု၏
အြျြုျားတရ ျားမျ ျားသည် ဤလူတအခပေါ်
ုံ ့်
ြ အြျြုျားတရ ျားမျ ျားထြ် တုံျား၍ပင် သ လွန ်
မျ ျား ပ ျားလမ်မ
့် ည်။ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် ကြီျားစွ ခသ ြေမ်ျားကြီျားန ျားကြီျား ြစ်မှု
မပါဝင်သြဲသ
့် ုံ မထင်
ခပေါ် ြေင်ျား ြင ့်် ြုံျားလမ်ျားထ ျားသည်လည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားသည် စစ်မှနပ် ပီျား
့်
တြယ် ြစ်ြ တစ်န္င
ှ တ
့်် စ်ခပါင်ျားလျှင ် န္ှစ် ြစ်သည့်် အမှု ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် မည်သထ
ူ ့် မျှ
ြွယဝ
် ြ
ှ ်မထ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သြ
ူ ့် မ
ုံ ျှလည်ျား လှညစ
့်် ျားမထ ျားခပ။ လူတခတွ
ုံ ့် ျို့ မင်သည့်အ
် ရ သည်
အမှနတ
် ြယ် ြစ်ြ စစ်မှနသ
် ည့်် အရ မျ ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား ရရှခသ အရ မှ စစ်မှနခ
် သ
သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသပည ြစ်သည်။ အလုံပ်ပပီျားဆျားုံ ြေျန်တွင၊် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
ပတ်သြ်ခသ အသပည အသစ် တစ်ြေြ
ုံ ုံ ရရှမည် ြစ်ပပီျား၊ အမှနတ
် ြယ် လုံြစ
် ျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် မည်သည်အ
့် ယူအဆြေျြ်မျ ျားမျှ ရှခတ မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအမှုအြုံ ဤလူ
ဇ့် တ၊ ဤလူဇ့် တ၏အမှုန္င
ှ ့််
့်
ဤလူဇ့် တ၏ အရ ရ တင
ုံ ျား် ထြ် သ ၍ အြျြုျား ပြုသည့်အ
် ရ မရှသည့်အ
် တွြ၊် ဤသည်မှ
တရုံတလ
် ူမျြုျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သူအမှု
် ၊ဲ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ တ
် စ်ရပ်လုံျားြုံ
့် ၏ အြျြုျားတရ ျားမျှသ မဟုံတဘ
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား၌ သူအမှု
ုံ ည်ျား ြုံယစ
် ျား ပြုခပသည်။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ယခန ့်
့် ၏ အြျြုျားတရ ျားြလ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုအြုံ အြျ
ြုျားရှသြဲသ
့် ုံ အန
င်္တ်ရှ သူ၏အမှုအြုံ အြျ
ြုျား ပြုခပသည်။
့်
့်
့်
ဤလူဇ့် တသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ ရယူလမ်မ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြ ယင်ျားမှတစ်ဆင ့််
့် ည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှု မင်ရန်၊ န ြေရန်န္င
ှ ့်် သရှရန် သ ၍ ခြ င်ျားခသ အမှု မရှခပ။ လူသ ျား
လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် ြနသ
် ့် တ်နယ်ပယ်တစ်ြေြ
ုံ သ
ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေျန်တွင ် သူသည် လူတစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြုံ စြ ျားမခ ပ ဘဲ၊
လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် စ်ရပ်လုံျားန္ှင ့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေခသ သူအ ျားလုံျားအ ျား
စြ ျားခ ပ ခလသည်။ သူ ခကြည ခသ အဆျားုံ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျား၏ အဆျားုံ သတ် ြစ်သည်၊
လူသ ျား တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်၏ အဆျားုံ သတ်သ မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မည်သြ
ူ ့် ုံမျှ
အထူျားဆြ်ဆ ြေင်ျားမ ပြုသြဲသ
့် ုံ မည်
သြ
ူ ုံမျှ မတရ ျား မြန္ှပ်ခပ၊ ပပီျားလျှင ် သူသည်
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအတွြ် အမှု ပြုပပီျား စြ ျားခ ပ ဆခ
ုံ လသည်။ သုံ ြစ်
့် ၍ ဤလူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်

လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ တရ ျားစီရင်န္င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်ြ ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအတွြ်
သငခ
့်် လျ ်ခသ ပန်ျားတုံငတ
် စ်ြေြ
ုံ ုံ စီစဉ်ခပျားပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ
တရုံတ်န္င
ုံ င
် တွငသ
်
လုံပ်ခဆ င်လငြ
့်် စ ျား၊ အမှနတ
် ွင ် သူသည် စကြဝဠ တစ်ြေင
ွ လ
် ုံျား၏အမှုြုံ
ခ ြရှငျား် န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အစီအစဉ်မျ ျားြုံ တစ်ဆငြေ
့်် ျင်ျားစီ
့်
မ ပြုမီ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအလယ် သူ၏အမှုပျျို့ န္ှသည်
အထ မခစ ငဆ
့်် င
ုံ ျား် န္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားသည်
့်
အလွနခ
် န ြ်ြျမည် မဟုံတခ
် လ ။ ယြေုံတင
ွ ် သူသည် အန င်္တ်အမှုြုံ အ ပည့်အ
် ဝ
ကြြုတင်ပပီျားစီျားန္င
ုံ သ
် ည်။ အမှု ပြုခနသူသည် လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် သူသည်
အြနအ
် ့် သတ်ရခသ
ှ
နယ်ပယ် တစ်ြေအ
ုံ တွငျား် တွင ် အြနအ
် ့် သတ်မခ
ဲ့် သ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနပပီျား၊
ထခန
ုံ ့် ြ်တွင ် လူသ ျားြ လုံပ်ခဆ င်သငခ
့်် သ တ ဝန်ြုံ လူသ ျားအ ျား သူ ခဆ င်ရွြ်ခစမည်
ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူအမှု
့် ၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျား ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားန္ှင ့််
အြေျန်တစ်ြေကုံ ြ သ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ပ် ပီျား၊ ခြေတ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၏အမှု အဆျားုံ သတ်သည်အထ လူသ ျားြုံ
အခြ ်မ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည် သူ၏အန င်္တ်အမှုြုံ ကြြုတင်၍ ခဟ ြန်ျားထတ
ုံ ်သည်မှ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်တင
ွ ၊် သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ြင ့်် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားမည် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် သူ၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ သူ၏ တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့်် ြစ်သည့်် အမှုထသ
ဲ ုံ ဝင်
့် ည်။
့် ခရ ြ်ကြလမ်မ
မည်သမ
ူ ျှ လွတ်ခ မ ြ်မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အ ျားလုံျားသည် ဤအရ န္ှငအ
့်် ညီ
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ကြလမ်မ
ုံ ့်
င ့်် အန င်္တ်တင
ွ ် ခြေတ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်။ ထခကြ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ လမ်ျား ပလမမ
့်် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လမ်ျား ပလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ လူဇ့် တ၌ လုံပ်ခဆ င်ရမည်။ အြယ်၍ ယင်ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်မှ တုံြ်ရုံ ြ် လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ မည်သည့်် အြျြုျားတရ ျားမျ ျားမျှ
ြစ်ထန
ွ ျား် မည်မဟုံတ။် အြယ်၍ ယင်ျားြုံ ဝည ဉ်ခတ ်မှ လုံပ်ခဆ င်ြေမ
ဲ့် ည်ဆလ
ုံ ျှငပ
် င်၊ အမှုသည်
ကြီျားမ ျားသည့်် အခရျားပါမှု ရှမည်မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဆွခ
ဲ ဆ င်မရ
ှု မည်
ှ
မဟုံတ်ခပ။
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ၏
် အမှုသည် အခရျားပါမှု ရှမရှဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ယင်ျားြ မည်သည်အရ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်၊
မည်သည့်အ
် ရ အတွြ် ယင်ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်သည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် ကသဇ အ ဏ ၊
ဉ ဏ်ပည တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပည့်ဝ
် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ၊့်် ယင်ျားသည် အဆျားုံ စန
ွ ် တန်ြုံျားန္ှင ့်် အခရျားပါမှု ရှမရှ
ဆသ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ ြန်ဆင်ျားြေအ ျားလုံျားြ သရှြုံ ဆန္ဒ
ရကြသည်
ှ
။ သူ ပြုခသ အမှုသည်
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်၊ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားအတွြ်န္င
ှ ့််

အရ ြေပ်သမ်ျားအလယ်တင
ွ ် သူြယ
ုံ ်တင
ုံ အ
် ြုံ သြ်
ခသြေ ြေင်ျားအတွြ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။
့်
ထသ
ုံ ုံ ြင
့် ၊့်် သူ ပြုခသ အမှုသည် ကြီျားစွ ခသ အခရျားပါမှု ရှရခပမည်။ လူသ ျား၏ ဇ တပြတြုံ
စ တန်ြ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားသည် အဆျားုံ စန
ွ ် အလွနအ
် မင်ျား
မျြ်စြန်ျားခစပပီျား ြစ်ြ အကြီျားအြျယ် ထြေြ
ုံ ်နစ်န ခစပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ၌
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ အမှု ပြုရသည့်် အခ ြေြေအြျဆျားုံ အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျား၏
ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်သည် ဇ တြေန္ဓ ရှခသ လူသ ျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ စ တန်သည်လည်ျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ခန္ှ ငယ
့်် ှြြ
် ုံ လူ
့် သ ျား၏ ဇ တြေန္ဓ ြုံ အသျားုံ ပြုခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။
စ တန်န္င
ှ ့်် တုံြပ
် ဲသ
ွ ည် အမှနတ
် ြယ်တွင ် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား အမှု ြစ်ပပီျား၊ တစ်ြေျန်တည်ျားတွင ်
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျား၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်လည်ျား ြစ်ခပသည်။ ဤနည်ျား ြင ့််
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် မုံြေျ လုံအပ်ခပသည်။ စ တန်သည် လူသ ျား၏ဇ တြေန္ဓ ြုံ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစြေဲပ့် ပီျား၊ လူသ ျားသည် စ တန်၏ ပယုံင်္်တစ်ြေုံ ြစ်လ ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
အန္င
ုံ ယ
် ူရမည့်် အရ တစ်ြေုံ ြစ်လ သည်။ ဤနည်ျား ြင၊့်် စ တန်န္င
ှ ့်် တြ
ုံ ပ
် ဲဝ
ွ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုသည် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ြစ်ပွ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်န္င
ှ ့်် တုံြပ
် ဲဝ
ွ င်ရန်
လူသ ျား ြစ်လ ရမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ အဆျားုံ စန
ွ ် လြ်ခတွျို့ြျ ြေင်ျား အမှု ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ၌ အမှု ပြုခနြေျန်တွင၊် သူသည် လူဇ့် တ၌ စ တန်န္င
ှ ့်် အမှနတ
် ြယ်
တုံြပ
် ဲဝ
ွ င်ခန ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူဇ့် တ၌ သူ အမှု ပြုြေျန်တွင၊် သူသည် ဝည ဉ်ခလ ြ၌ သူ၏အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်ခနပပီျား၊ ဝည ဉ်ခလ ြရှ သူ၏အမှုတစ်ြေုံလုံျားြုံ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် အမှန ် ြစ်ခစသည်။
သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရခသ သူသည် လူသ ျား၊ သူြ
ုံ န ြေခသ လူသ ျား ြစ်ပပီျား၊ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားြေရသူသည်
့် မ
သူန္င
ှ ့်် ရန်ဘြ် ြစ်ခသ စ တန်၏ ပယုံင်္် (ဟုံတခ
် ပ၏၊ ဤသည်မှ လည်ျား လူသ ျား ြစ်၏) ြစ်ြ ၊
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ြယ်တင်ြေရသည့်သ
် မ
ူ ှ လည်ျား လူသ ျား ြစ်ခပသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
စ တန်န္င
ှ ့်် တြယ့််တုံြပ
် ဲြ
ွ ုံ တုံြန္
် င
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် သူြ
့် ုံ သူ
ဲ့် ုံ အ
့် ုံ မန ြေသြဲသ
့် ြသ
့် ပင်ပန်ျားအြ ြုံ
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားခသ လူသ ျားအ ျား သမ်ျားပုံြြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့်် သူြဲ
့် ုံ အ
့် သ
့် ပင်ပန်ျားအြ ရှပပီျား စ တန်၏
အန္တရ ယ် ပြုမှုြုံ ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ၊ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျား၏
အ ပင်ပန်ျားအြ ရှသည့်် လူသ ျားတစ်ဦျား ြစ်လ ရန် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သ ၍ပင် လုံအပ်ခလသည်။
သူ၏ရန်သမ
ူ ှ လူသ ျား ြစ်သည်၊ သူ၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြေရမည့်အ
် ရ မှ လူသ ျား ြစ်ပပီျား၊
သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ြေရမည့်အ
် ရ မှ သူြန်ဆင်ျားြေဲခ
ုံ ့်
င ့်် သူသည်
့် သ လူသ ျား ြစ်သည်။ ထခကြ
လူသ ျား ြစ်လ ရမည် ြစ်ပပီျား ဤနည်ျား ြင ့်် သူ၏အမှုသည် မျ ျားစွ သ ၍ လွယ်ြလ
ူ
သည်။ သူသည်
စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပုံြ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ

ြယ်တင်လည်ျား ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤလူဇ့် တသည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား စစ်မှနခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည်
အမျ ျားန္ှငတ
့်် ူခသ လူဇ့် တမဟုံတခ
် ပ။ သူသည် လူသ ျားသ ြစ်သည့်် လူဇ့် တ မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူသ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျား န္ှစ်ြေုံလုံျား ြစ်သည့်် လူဇ့် တ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သူန္င
ှ ့်် လူသ ျားကြ ျားြ ြွ ြေ ျားြေျြ် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ န္ှင ့်် ဆင
ုံ သ
် ည့်် အမှတ်အသ ျား ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
လူဇ့် တသ
သူလုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ြ
် ၊ လူသ ျားအလယ် သူ၏အမှုြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ပပီျားစီျားခစန္င
ုံ သ
် ည်။ အြယ်၍
ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ၊ လူသ ျားအလယ် သူ၏အမှုသည် အပမဲ အန္ှစ်မပဲ့် ပီျား အ ပစ်အန အဆ ရှမည်
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်၏ဝည ဉ်န္ှင ့်် တုံြပ
် ဲဆ
ွ င်န္န္
ဲ င
ုံ ပ် ပီျား ခအ င်န္င
ုံ မ
် လ
ှု ျြ်
ခပေါ်ထြ
ွ ်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျား၏ ဇ တခဟ င်ျားြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ
ခ ြရှငျား် ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ၊ ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မန ြေသြဲသ
့် ုံ သူ
် ့် ျင်ခသ သူမျ ျားသည်
့် ြ
့် ုံ ဆနြ
ဘယ်ခသ အြေါမျှ သူ၏ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားြေရသည့်သ
် မ
ူ ျ ျား အမှနတ
် ြယ် ြစ်မလ န္င
ုံ ခ
် ပ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
သူသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မသမ်ျားပြ
ုံ န္
် င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ
့် သ ျားမျြုျားန္ယ
မည်သည့်အ
် ြေါမျှ မရယူန္င
ုံ ခ
် ပ။ အြယ်၍ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ သူ၏အမှုြုံ ခ ြရှငျား် ၍မရန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုသည် မည်သည့်အ
် ြေါမျှ အဆျားုံ သတ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
့် ခရ ြ်န္င
အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ျားြေအ ျားလုံျားန္ှငအ
့်် တူ ပငမ်သြ် ြေင်ျား ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
မဝင်ခရ ြ်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုအြုံ ရလဒ်
တစ်ြေုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
့်
ရှမည်မဟုံတ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သုံ ြစ်
ွ သ
် ွ ျားခပလမ်မ
့် ည်။
့် ၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘုံနျား် အသခရသည် ခပျ ြ်ြယ
သူ၏လူဇ့် တသည် ကသဇ အ ဏ မရှခသ ်လည်ျား၊ သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် ယင်ျား၏
အြျြုျားတရ ျားမျ ျား ရရှပပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ခ
် သ သူအမှု
့် ည်။ ဤသည်မှ ခရှ င်လဲမရန္င
့် ၏ ဦျားတည်ရ
ြစ်သည်။ သူ၏ လူဇ့် တြ ကသဇ အ ဏ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှုြုံ သူလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသခရွ ျို့၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တသည် မည်မျှ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား သ မန် ြစ်ပါခစ၊ ဤလူဇ့် တသည်
ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ပပီျား လူသ ျားတစ်ဦျားသ မဟုံတသ
် ည့်အ
် တွြ်၊ သူသည် သူ လုံပ်ခဆ င်သငခ
့်် သ အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် လသည်။ ဤလူဇ့် တြ လူမလုံပ်န္င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏အတွငျား် ပင
ုံ ျား် အန္ှစ်သ ရသည် မည်သည့်လ
် ူသ ျားန္ှငမ
့်် ျှ
မတူခသ ခကြ င ့်် ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားြုံ သူြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည့်် အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူ၏
ပင်ြုံလြခဏ သည် မည်သည့်် လူသ ျားမဆ၏
ုံ ပင်ြလ
ုံ ြခ န္ှင ့်် မတူြွဲ ပ ျားခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။

သူသည် လူသ ျား ြစ်ပပီျား၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပ၍
ုံ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် သူသည်
မည်သည့်် ဇ တပြတရှသည့်် မည်သည့်သ
် မန်လူြမျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ သူ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ် ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် သူန္င
ှ အ
့်် တူ အသြ်ရှငသ
် ည့််
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ လူသ ျားြုံ သူ ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် ဤလူဇ့် တသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် အလွနအ
် ခရျားကြီျားခလသည်။ သူသည် လူသ ျားန္ှင ့်် တခထရ တည်ျား
ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ အမှုြုံ
သူလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ထြ်
ပ၍
ုံ သြ်ခသြေန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ထြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ အ ပည့်အ
် ဝ
ရယူန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်သည် တန်ြုံျားရသည့်
ှ
် မည်သည့်် လူသ ျားထြ်မဆုံ
လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ြုံ သ
ုံ ှန ် ြစ်ပပီျား
့် ၍အခရျားကြီျားသည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့်် ဤလူဇ့် တသည် ပမ
သ မန် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ြုံ သူ
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ တည်ရှ ြေင်ျားအြုံ ့်
့် ျားုံ မှုန္င
့် ၏ပပ
သူ၏အခရျားပါမှုသည် သူြ
ှ
ျား၊ ဤလူဇ့် တ၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ တန်ြုံျားန္ှင ့်် အခရျားပါမှုြုံ
့် ုံ အလွန ် တန်ြုံျားရခစပပီ
မည်သည့်် လူသ ျားြမျှ တုံငျား် တ ၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤလူဇ့် တသည် စ တန်ြုံ တုံြရ
် ုံ ြ်
မြျြ်ဆျားီ န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စ တန်ြုံ ခြေျမှုနျား် ရန်၊ ပပီျားလျှင ်
သူအုံ
် ဝ ြျြုျားန္နွ ြေခစရန် သူ၏အမှုြုံ အသျားုံ ပြုန္င
ုံ ခ
် လသည်။
့် ပ်စျားုံ မှုြုံ စ တန်အ ျား အ ပည့်အ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ သ
် ည်မှ
လူဇ့် တြေယူခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သူသည် စ တန်ြုံ တုံြ်ရုံ ြ် မြျြ်ဆျားီ ဘ၊ဲ ယင်ျားအစ ျား
စ တန်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ြ
် ုံ အမှု
ပြုရန်
့်
လူဇ့် တြေယူခလသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် သူသည် ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားအလယ်တင
ွ ် မမြယ
ုံ ်ြုံယ်
သ ၍ခြ င်ျားစွ သြ်ခသြေန္င
ုံ ပ် ပီျား ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားြုံ သ ၍
ြယ်တင်န္င
ုံ ခ
် လသည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝည ဉ်ခတ ်ြ စ တန်ြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် ြျြ်ဆျားီ သည်ထြ် သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ သြ်ခသြုံြေပပီျား၊ သ ၍
ဆွခ
ဲ ဆ င်မရ
ှု သည်
ှ
။ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအ ျား ြန်ဆင်ျားရင
ှ ြ
် ုံ သရှခစြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားစွ ြူညန္
ီ င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏ြန်ဆင်ျားြေမျ ျားအလယ်တင
ွ ် မမြုံယြ
် ယ
ုံ အ
် ြုံ ့်
သ ၍ခြ င်ျားစွ သြ်ခသြေန္င
ုံ ခ
် လသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

၅။ နှစက် ကမ်တင
ု ် လူဇို့ တခံယခူ ခင်ားသည် လူဇို့ တခံယခူ ခင်ား၏
ရည်ရွယ်ချက်ကု ခ ည်ို့စုတ
ံ စသည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် လူသ ျားြုံ အ ပစ်မှခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန်၊ ခယရှု ၏ ဇ တြေန္ဓ မှတစ်ဆင့််
လူသ ျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူသည် ြ ျားတင
ုံ မ
် ှ လူြုံ ြယ်တင်ြေခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားသည် လူအတွ
ငျား် တွင ် ြျန်ရှြေဲခ
့် သျား၏။
့်
ဒုံတယ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အ ြစ် အသျားုံ ခတ ်ြေရန် မဟုံတခ
် တ ဘ
ုံ ့်
့် ၊ဲ ထထြ်
အ ပစ်မှ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ထ ျားရသူတြ
ုံ ့် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြယ်တင်ရန် ြစ်သည်။ ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေရသူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပစ်မျ ျားမှ ြယ်ဆယ်ြေရပပီျား အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
် ၊ ခ ပ င်ျားလဲခသ
စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံြုံ ရရှ ြေင်ျား ြင့်် စ တန်၏ အခမှ င်စမ
ွ ်ျားအ ျားမှ လွတခ
် မ ြ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
ပလလင်ခရှ ျို့သုံ ့် ပန်လ န္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ဤအရ ြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
ငှ
့်
လူသ ျားသည် အ ပည့်အ
် ဝ သန်ရှ့် ငျား် ြေင်ျား ြေရန္င
ုံ သ
် ည်။ ပညတ်ခတ ်ခြေတ် ပပီျားဆျားုံ လ ြေဲပ့် ပီျား
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ် ြင ့်် အစ ပြု ြေင်ျားခန ြ်တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုြုံ
စတင်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ပုံနြ
် န်မအ
ှု တွြ်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ လုံျားဝ သန်စင်
့် ခစမည့်် အြေျန် ြစ်သည့််
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအထ ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ ထအ
ုံ ြေါမှသ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏ြယ်တင် ြေင်ျား အမှုြုံ အဆျားုံ သတ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ့်
ဝင်ခရ ြ်လမ်မ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအလယ် သူ၏
့် ည်။ သုံ ြစ်
့် ျားုံ ဆင်တ
့် င
့် ရ အမှု၏ အဆင်သ
အမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ် ခဆ င်ရွြ်ရန် န္ှစ်ကြမ်သ လူဇ့် တြေယူြေသ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် အမှု၏ အဆင်သ
ုံ ့် ုံ
့် ျားုံ ဆင်တ
့် ွင ် တစ်ဆင်သ
့် ည်သ လျှင ် လူသ ျားတြ
၎င်ျားတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ မျ ျားအ ျား အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ရ
် တွင ် လမ်ျား ပရန် ြစ်စဉ်တွင၊် အ ြေ ျားန္ှစ်ဆင်မ
့် ှ
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု ပါရှခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ လူဇ့် တြေ ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူသ ျားန္ှငအ
့်် တူ အသြ်ရှငန္
် င
ုံ သ
် ည်၊ ြမဘ ခလ ြ၏ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ ပ် ပီျား၊
ပမ
ုံ န
ှ ဇ
် တြေန္ဓ ထဲတွင ် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
သူသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ
့်
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားအခန ြင့်် ၎င်ျားတလ
ုံ ့် ုံအပ်သည့်် လြ်ခတွျို့ြျခသ နည်ျားလမ်ျား ြင ့််
ခထ ြ်ပခ
ုံ သ
် ည်။ လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပည့်ဝ
် သည့်် ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှသည်မှ
့် ပျားန္င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ြစ်ပပီျား၊ သူ၏ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားမျ ျား အခ ြခပျား ြေင်ျား ြင ့််

ခြ င်ျားြင်ဘမ
ုံ ှ တုံြရ
် ုံ ြ် ရရှ ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ ဇ တြေန္ဓ ရှသည့်် လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြေျဉ်ျားြပ်ရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ မင်ခတွျို့ရန်ပင်
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ လူသ ျားအခန ြင့်် ထခတွျို့ဆြ်ဆလ န္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ရ အ ျားလုံျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေ ြေန္ဓ ြုံယသ
်
ြစ်ပပီျား ဤနည်ျား ြင်သ
့် လျှင ် လူသ ျားသည်
လမ်ျားြေရီျားမျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျားအ ျားလုံျားြုံ သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ြ
်
ပည့်ဝ
် ခသ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ
ရရှန္င
ုံ သ
် ည်။ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် လူသ ျား၏ အ ပစ်မျ ျားြုံ သနစ
် ့် င်ြယ်ရှ ျားရန်န္င
ှ ့််
လူသ ျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ သန်စင်
့် ခစရန် လုံခလ ြ်လမ်မ
့် ည်။ သုံ ြစ်
့် ရ ဒုံတယအကြမ်
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု အလျားုံ စသ
ုံ ည် အဆျားုံ တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
ခရ ြ်ရသွ
ှ ျားလမ်မ
့် ုံ သွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အခရျားပါမှုသည် ပည်စ
့် ည်။
ထအ
ုံ ြေျန်မစ
ှ ၍ လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် အဆျားုံ တစ်ြေသ
ုံ ုံ လ
့် ည်။
့် ုံျားဝ ခရ ြ်လ ပပီျား ြစ်လမ်မ
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားခန ြ်တင
ွ ၊် သူသည် သူ၏အမှုအတွြ် တတယအကြမ်
လူဇ့် တြေလ လမ်မ
် ပ။ အခကြ င်ျားမှ သူ၏စီမြေန်ြေွ့် ဲမှု အလုံျားစသ
ုံ ည် အဆျားုံ တစ်ြေသ
ုံ ုံ ့်
့် ည် မဟုံတခ
ခရ ြ်လ ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ခသ ခကြ င်တ
့် ည်ျား။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည်
သူ၏ ခရွ ျားြေျယ်ထ ျားခသ လူတြ
ုံ ့် ုံ အ ပည်အ
့် ဝ ရယူပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျား ြေကြရပပီျား ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်။
သူသည် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခတ မ
့် ၊ုံ ့် မည်သည်အ
့် မှုြုံမျှ
့် ည် မဟုံတ်သြဲသ
ခဆ င်ရွြ်ရန် လူဇ့် တသုံ ့် ပန်လ လမ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ခယရှု သည် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲသ
့် ြေျန်တင
ွ ၊် သူန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် လူ၏
့် ည်အ
အသပည သည် ခဝဝါျားပပီျား မရှငျား် မလင်ျား ြစ်ခနဆဲ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသ ျားြ သူြ
့် ုံ
ဒါဝဒ်၏သ ျားခတ ်အ ြစ် အပမဲ ယကုံ ြည်ြေပဲ့် ပီျား၊ သူြ
့် ုံ ကြီျား မတ်ခသ ပခရ ြြ်အ ြစ်၊ လူသ ျား၏
အ ပစ်မျ ျားြုံ ခရွ ျားန္ုံတြေ
် ခ
ဲ့် သ ခစတန ရှခသ အရှငသ
် ြေင်အ ြစ် ထုံတ်ခြ ်ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည်။
အြေျြုျို့ြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျား ြေွနအ
် ျားအခပေါ် သူဝတ်
့် ရုံ ၏ အစွနျား် ြုံ ထခတွျို့ ြေင်ျားမှ
အန ခရ င်္ါပငမ်ျားြေဲက့် ြသည်။ မျြ်စြန်ျားသူ မင်န္င
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား ခသသူပင် အသြ် ပန်ရင
ှ န္
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။
သရ
ုံ ့် တွင ် လူသည် မမြုံယြ
် ုံယအ
် တွငျား် နြ်ရှုင်ျားစွ အ မစ်တွယသ
် ည့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ရှ ခြွမခတွျို့ ရှန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြုံ မည်သုံ စွ
် ့် စ်ရမည်ြလ
ုံ ည်ျား
့် နပ
မသြေဲခ
ုံ င်တစ်ဦျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ
့် ပ။ လူသည် ဇ တပြတ၏ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ခပျ ်ရင်မ၊ှု မသ ျားစဝ

မသ ျားစုံတစ်ြေလ
ုံ ုံျားအခပေါ် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ခဆ င်ကြဉ်ျား ြေင်ျား၊ န မြျန်ျားမြ
ှု ုံ ခပျ ြ်ြင်ျားခစ ြေင်ျား
စသည်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်မျ ျားစွ ြုံ ရရှြေဲသ
့် ရ မျ ျားမှ လူ၏ခြ င်ျားခသ
့် ည်။ ြျန်သည်အ
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ဘုံရ ျားတရ ျား ြုံငျား် ရှု င်ျားခသ အသွငအ
် ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍
တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားသည် ဤအရ မျ ျားြုံ အခ ြေြေ၍ အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်သင်ြေ
ုံ ခ
် သ
့် ၍ရန္င
ယုံကြည်သအ
ူ ြစ် သတ်မတ
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဤယကုံ ြည်သမ
ူ ျြုျားမျ ျားသ ခသဆျားုံ ပပီျားခန ြ်
ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ ဝင်
ုံ ခ
် ပသည်၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတုံ ြယ်
တင် ြေင်ျားြေြေဲရ
ုံ ုံြေခ
ဲ့် ပသည်။
့် သည်ဟုံ ဆလ
့် ခရ ြ်န္င
့်
သရ
ုံ ့် တွင ် ဤလူမျ ျားြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် တစ်သြ်တ တွင ် အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားြုံ လုံျားဝ န ျားမလည်ြေကဲ့် ြခပ။
၎င်ျားတုံ လုံ
ဲ့် မျှအ ျားလုံျားမှ အ ပစ်မျ ျားြုံ ြျြူျားလွနပ် ပီျားခန ြ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျား
့် ပ်ခဆ င်ြေသ
ခ ပ င်ျားလဲရန် မည်သည်လ
့် မ်ျားခကြ င်ျားမျှ မရှဘဲ၊ အခတ မသတ်ခသ သသရ စြ်ဝင
ုံ ျား် တစ်ြေထ
ုံ တ
ဲ ွင ်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ ဝန်ြေျရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ ယင်ျားမှ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ရှခသ
လူ၏အခ ြေအခန ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ လူသည် ပည်စ
့် ခ
ုံ သ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှပပီျား ြစ်ပါသခလ ။ မရရှခပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှု၏ ထအ
ုံ ဆင့်် ပပီျားဆျားုံ ြေဲသ
် န ြ်တင
ွ ၊် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား အမှု
့် ည့်ခ
ြျန်ရြေဲ
ှ ခ
ုံ ုံ ြင
့် သျားသည်။ ဤအဆင်သ
့် ည် လူြုံ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အ ျား ြင ့်် ြြူစင်ခစရန် ြစ်ပပီျား ထသ
့် ့််
လုံြခ
် လျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သူအ
ှ ့်် ပည့်ခ
် သ
့် ျား ခပျားရန် ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အ ပစ်န္င
သဘ ဝြုံ ပခပျ ြ်ခစန္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည် သူအ
့် ပစ်မျ ျား
ြေွငလ
့်် တ်ြေရ ြေင်ျားတွငသ
်
လုံျားဝဥဿုံရပ်တန်လ
် တွြ်၊ အြယ်၍ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ
့် မည် ြစ်သည့်အ
န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားြုံဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ဤအဆင်သ
ွ ျား် မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
့် ည် အြျြုျား ြစ်ထန
အဓပပ ယ်လည်ျားရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား အမှုသည် အဆျားုံ သုံ ့်
ခရ ြ်ရလ
ှ
ပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်အခပေါ် ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊်
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်မတ
ှ စ်ဆင့်် လူသည် သူ၏အ ပစ်မျ ျား ြေွငလ
့်် တ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
ုံ ့် တွင ်
့် သည်။ သရ
လူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် သ့်အတွငျား် တင
ွ ် ြျန်ရခနဆဲ
ှ
ြစ်သည်၊ လူသည်
အ ပစ် ပြုန္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်ြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
့်
မရယူခသျားခပ။ ယင်ျားမှ အမှု၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ
့် င
လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှငအ
့်် ညီ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခစလျြ်၊ လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသျားုံ ပြုရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။
ယြေုံတင
ွ ် လူ၏အသြ်တ ြုံ တြ
ုံ ်ရုံ ြပ
် ပ
့် ျားုံ ပပီျား လူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ လုံျားဝ
အသစ် ပြု ပင်ခစန္င
ုံ သ
် ည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဤအဆင်သ
့် ည် ယြေင်အဆင်ထ
့် ြ်
ပမ
ုံ ုံ အဓပပ ယ်ရသည့်
ှ
အ
် ပင် အြျြုျားလည်ျား ပမ
ုံ ုံ ြစ်ထန
ွ ျား် ခလသည်။ ယင်ျားသည် မျ ျားစွ သ ၍

ခစစ
့် ပ်ခသြေျ ခသ အမှု၏ အဆင်တ
့် စ်ြေုံ ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
့် ရ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူဇ့် တြုံ
ြေယူ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု အစီအစဉ်ြုံ လုံျားဝ ပပီျားဆျားုံ ခစပပီျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၄)” မှ

ပထမ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အလုံပ်ြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င်
မလုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် ပ၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ဇ တပြတ၌ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ရ
် န် လုံအပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်၏
ပထမအဆင်ြ
ုံ
ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏
့် သ
အလုံပ်ြုံ ပပီျားဆျားုံ ခစရန် အလငှ
ုံ ့် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတသုံ ခန
ြ်တစ်ကြမ် ပန်ကြလ ြေဲပ့် ပီျား၊
့်
ဇ တပြတ၏ သ မန်သခဘ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ ခ
် သ သခဘ အ ျားလုံျားြုံ အသြ်ရှငခ
် နထင
ုံ သ
် ွ ျားသည်၊
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ လုံျား၀ ပမ
ုံ န
ှ ် ရုံ ျားရုံ ျားဇ တပြတထဲတွင ်
ထင်ရှ ျား ပသခစ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ဤနည်ျားအ ျား ြင့်် သူမလုံပ်ခဆ င်ရခသျားသည့်် ဇ တပြတထဲမှ
အလုံပ်ြုံ အဆျားုံ သတ်သွ ျား၏။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့််
ပထမအကြမ်န္င
ှ ့်် တူခသ ်လည်ျား၊ ပထမအကြမ်ထြ် သ ၍ပင် စစ်မှနသ
် ည်၊ သ ၍ပင် ပုံမှန ် ြစ်သည်။
အြျြုျားဆြ်အခနန္ှင၊့်် ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတ၏ ြေစ ျားရခသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခသည်
ပထမအကြမ်ထြ် ပ၍
ုံ ကြီျားမ ျားသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ဤဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခသည် လူဇ့် တ၌ လုံပ်ခဆ င်ခသ
သူအမှု
ုံ ခန္င
ှ ့််
့် ခတ ်၏ ရလဒ်သ ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားသည် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ လူသ ျားမျ ျား၏ ဆင်ျားရဲဒြ
ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည်။ ၎င်ျားသည်လည်ျား သူဇ့် တပြတ၏ သ မန်သခဘ န္ှင ့်် စစ်မန
ှ မ
် မ
ှု ှ
ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏ အမှုခတ ်ြုံ သူသည် လုံျား၀သ မန် ြစ်ြ စစ်မှနခ
် သ
ဇ တပြတ၌ ထမ်ျားခဆ င်သည်အ
့် တွြ်၊ ဇ တပြတသည် အကြီျားအြျယ် ြေြ်ြေဲမှုြုံ
ြေရပ်ရခပမည်။ သူ၏ဇ တပြတမှ လြ်ခတွျို့ြျပပီျား သ မန် ြစ်ခလခလ၊ သူ၏ အမှုခတ ်ြုံ
ထမ်ျားခဆ င်ရ တွင ် သူ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားရခလခလ ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်ြုံ
လုံျားဝသဘ ဝလွန ် မဟုံတခ
် သ ၊ အလွနသ
် မန် ြစ်ခသ ဇ တပြတ၌ ခြ ် ပသည်။ သူ၏
ဇ တပြတသည် သ မန် ြစ်ပပီျား လူသ ျားအ ျား ြယ်တင် ြေင်ျား အလုံပ်ြုံလည်ျား တ ၀န်ယူရမည်
ြစ်သ ြင်၊့် သူသည် သဘ ဝလွန ် ဇ တပြတြ ြေရမည့်် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခထြ် ပ၍
ုံ ကြီျားမ ျားခသ
အတင
ုံ ျား် အတ ြုံ ြေစ ျားြေဲရ
ုံ ခ အ ျားလုံျားသည် သူဇ့် တပြတ၏ စစ်မန
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့််
့် သည်၊ ဤဆင်ျားရဲဒြ
သ မန်သခဘ မှ ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူတ၏
ုံ ့် အမှုခတ ်မျ ျားြုံ ထမ်ျားခဆ င်ခနစဉ်အတွငျား်
ဇ တပြတ န္ှစ်ြေုံ ကြြုခတွျို့ ြေဲရ
ုံ ခမှ လူဇ့် တြေယူခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ
့် သည့်် ဆင်ျားရဲဒြ

ခတွျို့ မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဇ တပြတသည် သ မန် ြစ်ခလခလ၊ အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ြေျန်တွင ် သူသည်
ကြ့်ကြ့်ြေရမည့်် အြေြ်အြေဲ ကြီျားမ ျားခလခလ ြစ်သည်၊ အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်သည့်် ဇ တပြတသည်
စစ်မှနခ
် လခလ၊ လူမျ ျား၏ အယူအဆမျ ျား ပင်ျားထန်လ ခလခလ ြစ်ပပီျား၊ သူအခပေါ်
ခဘျားအန္တရ ယ်မျ ျား
့်
ြျခရ ြ်လ န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် င ျားလည်ျား ဇ တပြတသည် စစ်မှနခ
် လခလ၊
ဇ တပြတသည် လုံအပ်ရ မျ ျားန္ှင ့်် သ မန် သြ်ရှ လူသ ျားတစ်ခယ ြ်၏
အသစတ်အ ပည်အ
့် စတ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်ြုံ ဇ တပြတထဲ၌
သူသည် ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျား ရှခလခလ ြစ်သည်။ ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်တင
ွ ် သမှု ရုံ ြ်န္ြ
ှ ် ြေင်ျား ြေြေဲရ
့် သည်မှ
ခယရှု ၏ ဇ တပြတပင် ြစ်ပပီျား၊ အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အခနန္ှင ့်် ခပျားအပ်ြေခ
ဲ့် သ သူ၏ ဇ တပြတ
ြစ်သည်၊ သူစ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူပပီျား လူသ ျားြုံ လြ်ဝါျားြပ်တုံငမ
် ှ အ ပည်အ
့် ၀
ြယ်တင်ြေဲ့် ြေင်ျားမှ လည်ျား သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝရှခသ ဇ တပြတ အ ျား ြင်ပ
ုံ ့် ပင်
့် င် ြစ်သည်။ ထအ
ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမ်ျားပြ
ုံ ်ခသ အလုံပ်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်ပပီျား
စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ူ ြေင်ျားမှ လည်ျား ပပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ သ ဇ တပြတ အခနန္ှငပ
့်် င် ြစ်သည်။ လုံျား၀
သ မန် ြစ်ပပီျား စစ်မှနခ
် သ ဇ တပြတသ လျှင ် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား အလုံပ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား အစွမ်ျားထြ်ခသ သြ်ခသြေြေျြ်ခပျားန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊
သဘ ဝလွနခ
် သ အက့် သြွယရ
် မျ ျားန္ှင ့်် ထုံတခ
် ြ ် ြေင်ျားမျ ျားမှတစ်ဆင့်် မဟုံတဘ
် ၊ဲ ဇ တပြတထဲရှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သ မန်သခဘ မှတစ်ဆင်သ
လူသ ျားအ ျား သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ
့်
ထထခရ ြ်ခရ ြ် လုံပ်န္င
ုံ ြေ
် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤလူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်မှ
စြ ျားခ ပ ရန် ြစ်ပပီျား၊ ဤနည်ျား ြင့်် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ပပီျား စလ
ုံ င်ခစရန် ြစ်သည်၊ တစ်နည်ျားဆရ
ုံ လျှင၊်
ဇ တပြတထဲတွင ် ပပီျား ပည်ခ
့် မ ြ်ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်၊ ဇ တပြတ၏ တ ဝန်မှ
စြ ျားခ ပ ရန် ြစ်ပပီျား ဤနည်ျားအ ျား ြင့်် လူသ ျားြုံ လုံျား၀သမ်ျားပြ
ုံ ်၊ ြွင ့်် ပြ စလ
ုံ င်ခစပပီျား
ပယ်ရင
ှ ျား် ရန်ပင် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား အလုံပ်အ ျား ြင့်် ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံပ်သည် အ ပည်အ
့် ဝ ပပီျားခ မ ြ် ခအ င် မင်မည် ြစ်သည်။ ြနဦျား ခရွ ျားန္ှုတ် ြေင်ျား အလုံပ်သည်
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အလုံပ်၏ အစအဦျားပင
ုံ ျား် မျှသ ြစ်သည်၊ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်သည့််
ဇ တပြတသည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အလုံပ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ စ လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
လင်သတ်မှတ်ြေျြ်တင
ွ ၊် တစ်ဦျားသည် အမျြုျားသ ျား ြစ်ပပီျား၊ အ ြေ ျားတစ်ဦျားမှ အမျြုျားသမီျား ြစ်သည်၊
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်သည် ပပီျား ပည်စ
့် သ
ုံ ွ ျားပပီ ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် လူသ ျားမျ ျား၏ အယူအဆမျ ျားြုံ ပခပျ ြ်ခစသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
အမျြုျားသ ျားခရ ၊ အမျြုျားသမီျားပါ န္ှစ်မျြုျားစလုံျား ြစ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည်

အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့်် လင်သတ်မှတ်ြေျြ် မရှခပ။ သူသည် ခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် မန်ျားမ န္ှစ်မျြုျားစလုံျားြုံ
ြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား၊ သူအတွ
ြ် လင်သတ်မှတ်ြေျြ် မရှခပ။ အလုံပ်၏ ဤအဆင်တ
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် င
့်
နမတ် လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အြ
့် ွယခ
် သ အမှုမျ ျားြုံ မလုံပ်ခဆ င်သည်မှ အလုံပ်သည်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင့်် ရလဒ်မျ ျားြုံ ရရှရန်အတွြ် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊
ဤသုံ ြစ်
့် ရ ြေင်ျားအခကြ င်ျားရင်ျားမှ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်မှ ဤအကြမ်တွင ်
န မြျန်ျားခသ သူြုံ ြျန်ျားမ ခစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရန် မဟုံတ်ဘ၊ဲ
စြ ျားခ ပ ြေင်ျားအ ျား ြင့်် လူသ ျားြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်ရန် ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူထ ျားခသ
ဤလူဇ့် တမှ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားခသ ပင်ြုံစမ
ွ ်ျားရည်မှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆပုံ ပီျား လူသ ျားြုံ
သမ်ျားပြ
ုံ ်ရန်ပင် ြစ်သည်၊ န မြျန်ျားသူြုံ ြျန်ျားမ ခစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရန်မဟုံတခ
် ပ။
သ မန် လူသဘ
ဝထဲရှ သူ၏အလုံပ်သည် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ ပြုလုံပ်ရန် မဟုံတ၊် န မြျန်ျားသူတြ
ုံ ့် ုံ
့်
ြျန်ျားမ ခစရန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရန်လည်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ စြ ျားခ ပ ရန် ြစ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် လူမျ ျားအတွြ် ပထမတစ်ကြမ်ထြ် ပ၍
ုံ
သ မန် ြစ်သည်ဟုံ ထင်ရသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် မုံသ ျားမဟုံတ်မန
ှ ျား်
သ မင်ကြခသ ်လည်ျား၊ ဤလူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယရှု လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှင ့််
ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားပပီျား၊ သူတုံ န္ှ
ုံ ့်
့် စ်ဦျားစလုံျားသည် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သူတသည်
လုံျား၀တူညခ
ီ န ြေင်ျားြ ျား မဟုံတခ
် ပ။ ခယရှု သည် ပုံမန
ှ ် လူသဘ
ဝ၊ သ မန် လူသဘ
ဝြုံ
့်
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ ်လည်ျား၊ နမတ်လြခဏ မျ ျား၊ အက့် သြွယရ
် မျ ျားစွ သည် သူန္င
ှ အ
့်် တူရခနြေဲ
ှ
သ
့် ည်။
ဤလူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်တွင ် လူသ ျား၏မျြ်လုံျားမျ ျားသည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ျား၊ န မြျန်ျားခသ သူမျ ျားြုံ ြျန်ျားမ ခစ ြေင်ျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ ခမ င်ျားထတ
ုံ ် ြေင်ျား၊
ပင်လယ်ခပေါ်၌ လမ်ျားခလျှ ြ် ြေင်ျား၊ ရြ်ခလျားဆယ် အစ ခရှ င် ြေင်ျား အစရှသည်တြ
ုံ ့် ုံ
မင်ခတွျို့ရလမ်မ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်ြုံ မလုံပ်ခဆ င်ခပ၊
့် ည် မဟုံတ်ခပ။...သူသည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
အခကြ င်ျားမှ သူ၏ ဇ တပြတသည် အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့်် ခယရှု ၏ ဇ တပြတန္ှင ့််
ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ ခကြ င့်် မဟုံတဘ
် ၊ဲ သူ၏ အမှုခတ ်မှ န မြျန်ျားခသ သူမျ ျားြုံ ြျန်ျားမ ခစရန်န္င
ှ ့််
နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရန် မဟုံတ်သည့်် အတွြခ
် ကြ င်ပ
် ုံင၏
်
့် င် ြစ်သည်။ သူသည် သူြုံယတ
အလုံပ်ြုံ မပြြုြျြ်ခပ၊ သူြုံယ်တင
ုံ ၏
် အလုံပ်ြုံ မခန္ှ င်ယ
့် ှြ်ခပ။ သူသည် လူသ ျားြုံ သူ၏
စစ်မှနခ
် သ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင့်် သမ်ျားပြ
ုံ ်သည်အ
့် တွြ်၊ လူသ ျားြုံ အက့် သြွယရ
် မျ ျားန္ှင ့််
ြေျြုျားန္မ်
ှ ရန် မလုံအပ်ခတ ခ
ုံ ့်
င့်် ဤအဆင်သ
့် ခ
ုံ စရန်
့် ပ၊ ထခကြ
့် ည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အလုံပ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
ြစ်သည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

ခယရှု ၏အလုံပ်၌ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်မှ ပပီျား ပည်စ
့် ုံြေဲ့် ြေင်ျားမရှဟုံ ငါခ ပ ရ ြေင်ျားမှ
အဘယ်ခကြ င်န
့် ည်ျား။ အခကြ င်ျားမှ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် ဇ တပြတ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
ြစ်မလ ြေဲခ
့် ရ မှ ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်၏
့် သ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ခယရှု ပြုြေဲသ
့် ည်အ
တစ်ပင
ုံ ျား် မျှသ ြစ်သည်၊ သူသည် ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျား အလုံပ်ြုံသ လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားအ ျား
လုံျား၀ ရယူပုံငဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျား အလုံပ်ြုံ မလုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် ပ။ ဤအခကြ င်ျားခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ခန ြ်တစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည်။ အလုံပ်၏
ဤအဆင်ြ
ုံ ည်ျား သ မန်ဇ တပြတ၌ လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ လုံျား၀ သ မန် ြစ်ခသ ၊
့် လ
လူသဘ
ဝမှ စျားုံ စဉ်ျားမျှပင် ထူျားြသ
ဲ လွန ် ြေင်ျား မရှခသ လူသ ျားတစ်ဦျားမှ လုံပ်ခဆ င်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။
့်
အ ြေ ျားတစ်နည်ျားန္ှင ့်် ဆရ
ုံ လျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျား လုံျား၀ ြစ်သွ ျားသည်၊
သူ၏ြုံယပ
် ုံငလ
် ြခဏ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ြခဏ ြစ်ပပီျား၊ အလုံပ်ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ခနသည့်် လုံျား၀သြ်ရလူ
ှ သ ျား၊ လုံျား၀ ဇ တပြတ ြစ်သည်။ လူမျြ်
စသည် ခြ င်ျားြင်
့်
ဘ သ စြ ျားြုံ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် သ ပြတ သ မန်လူပင်္
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျား၊ စည်ျားခဝျားြေန်ျားမကြီျားမျ ျားတွင ်
ဘ သ ခရျား၏ အတွငျား် ြျခသ သမမ တရ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပရန် မဆထ
ုံ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်
နမတ်လြခဏ မျ ျား ဘ မျှမ ပသူ၊ အြ
့် ွယရ
် မျ ျား ဘ မျှ မလုံပ်ခဆ င်ခသ ၊ လုံျား၀ ထူျားြသ
ဲ လွန ် ြေင်ျား
မရှခသ ဇ တြေန္ဓ ြုံ မင်သည်။ ဒုံတယ အကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတ၏ အလုံပ်သည်
လူမျ ျားအတွြ် ပထမ အကြမ်န္င
ှ ့်် လုံျားဝ မတူြွဲ ပ ျား ခနသြဲသ
့် ုံ ထင်
ရသည်၊
့်
ြွဲ ပ ျားလွနျား် လှသည်အ
့် တွြ် သူတန္ှ
ုံ ့် စ်ြေတ
ုံ င
ွ ် တူခသ အရ ဘ မျှ မရှဟုံ ထင်မတ
ှ ်ရပပီျား၊ ပထမ
အလုံပ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ ဤတစ်ကြမ်တွင ် မ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဒုံတယအကြမ်
ြေယူခသ ဇ တပြတ၏ အလုံပ်သည် ပထမအကြမ်၏ အလုံပ်န္င
ှ ့်် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ ်လည်ျား၊
ထအ
ုံ ြေျြ်ြ သူတ၏
ုံ ့် အရင်ျားအ မစ်သည် တူညခ
ီ သ အရ တစ်ြေုံတည်ျားမဟုံတခ
် ကြ င်ျား
သြ်ခသမ ပခပ။ သူတ၏
ုံ ့် အရင်ျားအ မစ်သည် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျား ဟုံတ်၊ မဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်မှ သူတ၏
ုံ ့်
အ ပင်ပင
ုံ ျား် ြုံယ်ထည်မျ ျားအခပေါ်၌ မူတည် ြေင်ျား မရှဘဲ၊ ဇ တပြတမျ ျားမှ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်၏
သဘ ဝအခပေါ်တင
ွ သ
်
မူတည်သည်။ သူအလုံ
ပ်၏ အဆင်သ
့် ျားုံ ဆင့်် အခတ အတွငျား် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့်
န္ှစ်ကြမ် လူဇ့် တြေယူြေပဲ့် ပီျား၊ န္ှစ်ကြမ်စလုံျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူခသ အလုံပ်သည်
ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားသည်၊ အလုံပ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ အစ ပြုခပျားသည်၊
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားမျ ျားသည် တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ အ ပန်အလှန ် ပည်စ
့် ခ
ုံ စသည်။ အမှနတ
် ြယ်အ ျား ြင့််

ဇ တပြတန္ှစ်ပါျားသည် အရင်ျားအ မစ် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားမှ လ သည် ဆုံ ြေင်ျားြုံ လူသ ျားမျြ်လုံျားမျ ျား ြင့််
မင်န္င
ုံ ရ
် န်မှ မူ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ထသ
ုံ ုံ မင်
ုံ ြ
် ဆ
ုံ ့် သ
ုံ ည်မှ လူသ ျားမျြ်လုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားစတ်တ၏
ုံ ့်
့် န္င
တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ သ
် ည်ထြ် လွနသ
် ည်ဆုံ ြေင်ျားြုံ ခ ပ ရန်ပင် မလုံအပ်ခပ။ သခသ
ုံ ့်
် ၎င်ျားတုံ၏
့်
အန္ှစ်သ ရ၌မူ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတူတူပင် ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ သူတ၏
ုံ ့် အလုံပ်သည်
ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျားတည်ျားမှ အရင်ျားြေခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ြေယူခသ ဇ တပြတ န္ှစ်ပါျားသည်
တူညခ
ီ သ အရင်ျားအ မစ်မှ ခပေါ်ထြ
ွ ်လ ြေင်ျား ဟုံတ၊် မဟုံတ်ဆသ
ုံ ည်ြုံ သူတုံ ခမွ
့် ည့််
့် ျားြွ ျားြေဲသ
ခြေတ်ြ လန္ှင ့်် ခနရ ခဒသမျ ျားအ ျား ြင့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အ ြေ ျားအခကြ င်ျားရင်ျားမျ ျား ြင့််
ဆျားုံ ြတ်၍ မရဘဲ၊ သူတမှ
ုံ ့် ခြ ် ပသည့်် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ အလုံပ်အ ျား ြင်သ
ဆျားုံ ြတ်၍
့်
ရမည် ြစ်သည်။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ
အလုံပ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ မည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားမရှခပ၊ အခကြ င်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံပ်သည် လုံပ်ရုံ ျားလုံပ်စဉ်မျ ျားြုံ မလုံြန
် ဘဲ၊ အကြမ်တင
ုံ ျား် တွင ် ၎င်ျားသည် လမ်ျားခကြ င်ျားအသစ်ြုံ
ြွငခ
့်် ပျားခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဒုံတယအကြမ် ြေယူခသ ဇ တပြတသည် လူမျ ျား၏ စတ်ထရ
ဲ ခသ
ှ
ပထမ ဇ တပြတအခပေါ် ထင် မင်ြေျြ်ြုံ နြ်ရှုင်ျားခစရန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေင
ုံ ြေ
် ခ
့် စရန် မရည်ရွယ်ဘ၊ဲ
ြည်စ
့် ြ
ွ ရ
် န်န္င
ှ ့်် စလ
ုံ င်ခစရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် လူသ ျား၏ အသပည ြုံ နြ်ရှုင်ျားခစရန်၊
လူတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားထ၌
ဲ တည်ရခသ
ှ
စည်ျားြမ်ျားမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ြေျြုျားြျြ်ရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ုံ ့်
န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားထ၌
ဲ ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် မှ ျားယွငျား် ခသ ပုံရပ်ြုံ
သုံတ်သင်ပယ်ရင
ှ ျား် ရန် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် အလုံပ်၏ မည်သည်သ
့် ျားီ သန်အဆင်
့်
့်
တစ်ဆင်ြ
ုံ ခ
် တ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် စလ
ုံ င်သည့်် အသပည ြုံ မခပျားန္င
ုံ ဟ
် ုံ
့် မျှ လူသ ျားြုံ ြယ
ခ ပ ၍ရသည်၊ တစ်ဆင်စ
ုံ ျား် တစ်ြေြ
ုံ ုံသ ခပျားပပီျား၊ အလုံျားစြ
ုံ ုံ မခပျားခပ။
့် ီသည် အစတ်အပင
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ခြ ် ပြေဲပ့် ပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျား၏
နည်ျားပါျားခသ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်ခသ သူ၏ အသပည မှ
မ ပည်မ
့် စဘ
ုံ ဲ ရှခနသည်။ လူဘ
ုံ ုံ
့် သ စြ ျားြုံ အသျားုံ ပြု၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစြ
ခြ ် ပရန်မှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ သူအလုံ
ပ်၏ အဆင်တ
့် ဝ
့် စ်ဆင်တ
့် ည်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အ ပည်အ
့်
အဘယ်သုံ ခြ
် ပန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူသ
ဝ ြင့်် ြွယဝ
် ှြ်ထ ျားခသ ဇ တပြတ ြင့််
့်
့် မန် လူသဘ
့်
သူအလုံပ်လုံပ်ပပီျား သူ၏ ြေန္ဓ ြယ
ုံ ထ
် ည်အ ျား ြင့်် မဟုံတဘ
် ဲ သူ၏ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝ၏
ခြ ် ပမှုမျ ျားအ ျား ြင်သ
သူြ
ုံ သ
် ည်။ သူ၏ အမျြုျားမျြုျားခသ အလုံပ်အ ျား ြင့်် လူသ ျားြ
့်
့် ုံ သြျွမ်ျားန္င
သူအ
ုံ ခ
် စရန် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတထဲသုံ ဆင်
ျားကြလ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊
့် ျားသြျွမ်ျား လ န္င
့်
သူအလုံ
ပ်၏ အဆငမ
့်် ျ ျားသည် တစ်ဆငန္
့်် င
ှ ့်် တစ်ဆငလ
့်် ုံျားဝ မတူခပ။ ဤနည်ျားလမ်ျားအ ျား ြင်သ
့်
့်

လူသ ျားသည် ရှု ခထ င်တ
ုံ ည်ျားတွငပ
် င် ပတ်မမခနဘဲ ဇ တပြတထဲရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံပ်န္င
ှ ့််
့် စ်ြေတ
ပတ်သြ်သည့်် ပည်စ
့် ခ
ုံ သ အသပည ြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအဆင်သ
ှ ့်် အတူရ၏”
ှ
၏
့် ည် “န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
အန္ှစ်သ ရြုံသ ြည်ဆ
့် ည်ျားြေဲသ
ှ ့်် ရှြေဲပ့် ပီျား
့် ည်- ဘုံရ ျားသြေင်၏ သမမ တရ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်မှ လူဇ့် တန္ှင ့်် ရှြေဲြ
ထလ
ုံ ဇ
ူ ့် တထမှ ြေွထ
ဲ တ
ုံ ်၍ မရန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ပ၊
့်
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့််
အတူရြေဲ
ှ ြ
ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေယူခသ ခယရှု မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပထမဆျားုံ ခသ
့်
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည် ဆုံ ြေင်ျား၏ သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ သြ်ခသပင် ြစ်သည်။ အမှု၏
ဤအဆင်သ
ုံ ြ
ှ ်ထ ျားခသ အနြ်အဓပပ ယ်ြုံ
့် ည် “န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တြေယူ၏” ၏ သဝ
တြျစွ ြည်ဆ
့် ည်ျားြေဲပ့် ပီျား၊ “န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အတူရ၏။
ှ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခတ ်မ၏
ူ ” အတွြ် သ ၍နြ်ရှုင်ျားသည့််
အနြ်အဓပပ ယ်ြုံ ခပျားြေဲြ
“အစအဦျား၌ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ရ၏”
ှ
ဟူသည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
့်
သင်အ
ုံ မ
် စွ ယုံကြည်ရန် ြေွင ့်် ပြုခပျားခလသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားြ လတွင ်
့် ခန ြင့်် ြေင
ဘုံရ ျားသြေင်၌ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ရှသည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ သူန္င
ှ အ
့်် တူရြေဲ
ှ ြ
သူထ
့်
့် မှ
ြေွထ
ဲ တ
ုံ ်၍ မရြေဲဘ
ွ ် သူြ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တန်ြေုံျားန္ှင ့််
့် ၊ဲ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်တင
ကသဇ အ ဏ ြုံ သ ၍ပင် ရှငျား် လင်ျားခစပပီျား လူသ ျားအ ျား သူလမ်
့် ျားြေရီျားမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ မင်ခတွျို့ရန်၊ သူ၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ကြ ျားြေွငခ
့်် ပျားသည်။ ယင်ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်၏ အလုံပ်
ြစ်သည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ျားြုံ အူမခြေျျားြေါျားမြျန် န ျားလည်လ ရမည် ြစ်သည်။ ဇ တပြတြုံ
သရှ ြေင်ျားမှ အခရျားကြီျားဆျားုံ မဟုံတဘ
် ၊ဲ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်န္င
ှ ့်် ဇ တပြတြုံ မည်သန
ုံ ့် ျားလည်သည်
ဆုံ ြေင်ျားြ အခရျားကြီျားဆျားုံ ြစ်၏။ ဤသည်မှ သင်ခပျားရမည့်် သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်ပပီျား၊ လူတင
ုံ ျား်
သရမည်အ
့် ရ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အမှု- ထုံ ပင်
့် ဘုံရ ျားသြေင်
လူဇ့် တြေယူသည့်် ခန ြ်ဆျားုံ အကြမ် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား စလ
ုံ င်ခစြ ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအ ျားလုံျားြုံ
ထုံတ်ခဆ င်လျြ် ခစခ
့် စ့်စပ်စပ် ခဆ င်ရွြ်ပပီျား ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင၏ ြစ် ြေင်ျားခြေတ်ြုံ
အဆျားုံ သတ်ခစသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င် ြေင်ျား (၄)” မှ

ဤအဆင်တ
ွ ် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အြေြ်အြေဲြုံ ကြ့်ကြ့်ြေခနသည် ြစ်ခစ၊ သူ၏
့် င
အမှုခတ ်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်ခနရသည် ြစ်ခစ၊ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ုံခစရန်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ သူ
့် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ ဤသည်ြ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ဆျားုံ
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှစ်ကြမ်တည်ျားသ
လူဇ့် တြေယူန္င
ုံ သ
် ည်။ တတယအကြမ် မရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ပထမ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် အမျြုျားသ ျား ြစ်ြေပဲ့် ပီျား၊
ဒုံတယသည် အမျြုျားသမီျား ြစ်သည်အ
့် တွြခ
် ကြ င်၊့် ဘုံရ ျားသြေင် ဇ တပြတ၏ ပရ
ုံ ပ်သည် လူသ ျား၏
စတ်တွင ် ပပီျား ပည်စ
့် သ
ုံ ွ ျားပပီ ြစ်သည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား န္ှစ်ကြမ်သည် ဇ တပြတထဲ၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်ြုံ ပပီျားဆျားုံ ခစ ြေဲပ့် ပီျား ြစ်သည်။ ပထမအကြမ် လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ုံခစရန် အလငှ
ုံ ့် ါ ပမ
ုံ န
ှ ် လူသဘ
ဝြုံ
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤတစ်ကြမ်တွငလ
် ည်ျား သူသည် သ မန် လူသဘ
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားခသ ်လည်ျား၊
့်
ဤလူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်မှ မူ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည်၊ ယင်ျားသည် ပ၍
ုံ နြ်ရှုင်ျားပပီျား၊ သူ၏
အလုံပ်သည် သ ၍ နြ်နခ
ဲ သ အဓပပ ယ် ရှသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြုံ ခန ြ်တစ်ကြမ်
ပန်၍ြေယူရ ြေင်ျား၏ အခကြ င်ျားရင်ျားမှ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ စရန် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူအလုံ
ပ်၏ ဤအဆင်ြ
့် ုံ လုံျား၀နင်္ျားုံ ြေျြုပ်ပပီျားခသ အြေါ၊ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏
့်
အဓပပ ယ်အလုံျားစ၊ုံ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ဇ တပြတ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်သည် ပပီျား ပည်စ
့် ုံလမ်မ
့် ည်
ြစ်ပပီျား၊ ဇ တပြတထဲတွင ် လုံပ်ခဆ င်ရမည့်် အလုံပ်ရခတ
ှ
မ
ုံ ုံသည်မှ ၊
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဆလ
ယြေုံအြေျန်မှစ၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် ဇ တပြတသုံ ခန
ြ်တစ်ြန်
့်
ဘယ်ခသ အြေါမျှ ပန်ကြလ ခတ မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ျားဝပ်ခသ ဇ တပြတ၏ အန္ှစ်သ ရ” မှ

(ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ထမ
ဲ ှ လြ်ခရွ ျားစင် အြေန်ျား)
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှစ်ကြမ်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စသည်
ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအဆင်အ
ုံ ့် ၎င်ျားတ၏ြ
ုံ ့်
ယ
ုံ ပ
် င
ုံ ် လြ်ခတွျို့ြျခသ
့် သီျားသီျားတ၌
ရည်ရွယ်ြေျြ်ရသည်
ှ
။ ထစ
ုံ ဉ်အြေျန်ြ ခယရှု ကြလ ြေဲခ
့် သ အြေါ၊ သူသည် အမျြုျားသ ျားတစ်ဦျား
ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်၊ ယြေုံတစ်ကြမ် ဘုံရ ျားသြေင်ကြလ ခသ အြေါမူ သူသည် အမျြုျားသမီျားတစ်ဦျား ြစ်သည်။
ဤအရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြုျားသ ျားန္ှင ့်် အမျြုျားသမီျားန္စ
ှ ်ဦျားလုံျားြုံ သူ၏အမှုအတွြ်
ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ုံ သ
် ည်၊ ထုံ ပင်
့် ည်ဆုံ ြေင်ျားြုံ သင် မင်န္င
့် သူထ
့် တွင ် ြျ ျားမြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျား မရှခပ။
သူ၏ဝည ဉ်ခတ ် ကြလ သည်အ
့် ြေါတွင ် သူအခန
ြင့်် သူန္စ
ှ ်သြ်သည့်် မည်သည်ဇ
့် တြေန္ဓ ြမ
ုံ ဆုံ
့်

ြေယူန္င
ုံ ပ် ပီျား သူြ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်် ဇ တြေန္ဓ ြုံ ြေယူန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အမျြုျားသ ျား ြစ်ခစ၊
့် ုံ ြုံယစ
အမျြုျားသမီျား ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူခသ ဇ တြေန္ဓ ြစ်ခနသခရွ ျို့၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ည်။ အြယ်၍ ခယရှု ကြလ ြေဲသ
ြင့်် အမျြုျားသမီျားအသွငန္
် င
ှ ့််
့် ည့်် အြေျန်တွင ် သူအခန
့်
ခပေါ်လ ြေဲပ
့် ါလျှင၊် တစ်နည်ျားအ ျား ြင့်် အြယ်၍ သ ျားခယ ြ်ျ ျားမဟုံတ်ဘဲ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အ ျား ြင့်် ပဋသခန္ဓတည်ခသ သမီျားမန်ျားြခလျား ြစ်ြေလ
ဲ့် ျှင ်
အမှု၏ထအ
ုံ ဆင်သ
ီ ွ ပပီျား ပည်စ
့် ြေ
ုံ မ
ဲ့် ည်ပင် ြစ်သည်။ အြယ်၍ ထြ
ုံ သ
ဲ့် သ
ုံ ့်
့် ည် ထပ်တူညစ
ြစ်ြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြ၊ အမှု၏ ယြေုံလြ်ရှအဆင်ြ
့် ုံ အမျြုျားသ ျားြ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င်
လုံပ်ခဆ င်ရမည် ြစ်ပပီျား၊ အမှုသည်လည်ျား ထပ်တူညစ
ီ ွ ပင် ပပီျားခ မ ြ်လ မည် ြစ်သည်။
အဆင်အ
ဲ့် သ အမှုသည် ညီတူညမ
ီ ျှပင် အခရျားပါသည်။ မည်သည်အ
့် ဆင်၏
့် သီျားသီျားတွင ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
့်
အမှုြမျှ ထပ်ခြျ မ
့် ုံ အ
ုံ င
ှ လ
့်် ည်ျား ြွဲ ပ ျားဆန်ြျင်
ြေင်ျား မရှခြေျ။
့် ပန်သြဲသ
့် စ်ြေန္
့်
့် ြေ ျားအဆင်တ
ထအ
ုံ ြေျန်ြ ခယရှု သည် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရ ၌ တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ်ဟူ၍
ခြေေါ်ခဝေါ်သမုံတ် ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ုံ ည်အ
့် ရ မှ အမျြုျားသ ျားြုံ ညန်ျားဆခ
ုံ န ြေင်ျားပင်
့် သည်၊ ထုံ ပင်
့် “သ ျား” ဆသ
ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
ွ ် အဘယ်ခကြ င့်် တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ်သည်
့် င
့် လျှင ် ဤအဆင်တ
ခြ ် ပ ြေင်ျားမြေရသနည်ျား။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် အမှု၏လုံအပ်မမ
ှု ျ ျားသည် ယြေုံအြေါတွင ် ခယရှု ြသ
ဲ့် ုံ ့်
့် ခ
မဟုံတဘ
် ဲ ြျ ျားမခ ပ င်ျားလဲရန် လုံအပ်လ ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်မူ
ြျ ျားမြွဲ ပ ျား ြေင်ျား မရှခပ။ သူသည် သူ၏စတ်ဆန္ဒရသည်
ှ
အ
့် တင
ုံ ျား် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်သည်၊
ထုံ ပင်
့် ျြုပ်ခန္ှ င်ြန်သတ်
မြ
ှု မ
ုံ ျှ မြေရဘဲ
့်
့် သူ၏အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ရ တွင ် သူသည် မည်သည်ြေ
အထူျားသ ြင့်် လွတလ
် ပ်ခပသည်။ မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစြ မူ အမှု၏အဆင်တ
ုံ ျား် တွင ်
့် င
၎င်ျားတ၏ြ
ုံ ့်
ုံယပ
် င
ုံ လ
် ြ်ခတွျို့ြျခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်ရသည်
ှ
။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် န္ှစ်ကြမ်န္စ
ှ ်ြေါ
လူဇ့် တြေယူြေသ
ဲ့် ည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် သူ၏လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည်
ခန ြ်ဆျားုံ အကြမ် ြစ်သည်မှ ခ ပ စရ ပင် မလုံခပ။ သူသည် သူ၏ခဆ င်ရွြ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
ထုံတ်ခြ ်ရန် ကြလ ြေဲသ
ွ ် သူသည် လူသ ျားတုံ မျြ်
မင်ခတွျို့ရန်အလငှ
ုံ ့်
့် ည်။ အြယ်၍ ဤအဆင်တ
့် င
့်
အမှုြုံ ြုံယ်တင
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ လုံပ်ခဆ င်ရန်အတွြ် လူဇ့် တြုံ မြေယူြေလ
ဲ့် ျှင ် လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
သူတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားအတင
ုံ ျား် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူခယ ြ်ျ ျားသ ြစ်သည်၊ လူမန်ျားမ မဟုံတဟ
် ူခသ
အယူအဆြုံ ထ ဝစဉ် လြ်ြုံငထ
် ျားမည်သ ြစ်သည်။ ဤအရ မျ ျားမတုံငမ
် ီတင
ွ ်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်မှ အမျြုျားသ ျားသ လျှင ် ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ အမျြုျားသမီျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ ခြေေါ်ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ ဟ
် ူ၍ ယုံကြည်ထ ျားကြသည်၊ အခကြ င်ျားမှ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားသည် ခယ ြ်ျ ျားမျ ျားမှ မန်ျားမမျ ျားအခပေါ်တင
ွ ် အုံပ်စျားုံ ရခသ အ ဏ ရှသည်ဟုံ

မှတ်ယကူ ြ၍ပင် ြစ်သည်။ ခယ ြ်ျ ျားမျ ျားမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည်အ
့် မျြုျားသမီျားမျှ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျား အြေွငအ
့်် ဏ ြုံ
မြေယူထြ
ုံ ်ဟူ၍ သူတထင်
ုံ ့်
မင်ယူဆထ ျားကြသည်။ ထမ
ုံ ျှသ မြ ခယ ြ်ျ ျားသည် မန်ျားမတ၏
ုံ ့်
ဦျားခြေါင်ျား ြစ်ပပီျား မန်ျားမမျ ျားသည် ခယ ြ်ျ ျားမျ ျားြုံ န ြေရမည် ြစ်ြ သူတထြ်
ုံ ့်
သ လွနခ
် န၍မရဟူ၍ပင် သူတခ
ုံ ့် ပ ကြသည်။ အတတ်ြ လမျ ျားြ ခယ ြ်ျ ျားသည်
မန်ျားမ၏ဦျားခြေါင်ျား ြစ်ရမည်ဟုံ ခ ပ ြေဲခ
ွ ် ထစ
ုံ ြ ျားသည် ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ
့် သ အြေျန်တင
ြေြေဲရ
့် သည့်် အ ဒန္ှင ့်် ဧဝြုံ ရည်ညန်ျားခ ပ ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ြမဘ ဦျားအစြ ခယခဟ ဝါြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ည့််
လူခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် လူမန်ျားမြုံ ခ ပ ြေင်ျားမဟုံတခ
် ပ။ မှနခ
် ပသည်၊ အမျြုျားသ ျားမျ ျားသည် သူ၏မသ ျားစုံြုံ
ခြျွျားခမွျားခထ ြ်ပရ
့် ပင်
ုံ ့် အမျြုျားသမီျားမျ ျားသည်လည်ျား သူတ၏
ုံ ့် အမျြုျားသ ျားမျ ျားြုံ န ြေ၍
့် သြဲသ
ြေျစ်ြေင်ကြင်န ရမည် ြစ်သည်။ ဤအရ တမှ
ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ ြမဘ ကြီျားခပေါ် ရှ
သူတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ မျ ျားတွင ် လုံြန
် ရမည့်် ခယခဟ ဝါြေျမှတ်ထ ျားခသ စီရင်ထျားုံ ြွဲျို့ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့််
ဥပခဒသမျ ျားပင် ြစ်သည်။ ခယခဟ ဝါသည် လူမန်ျားမြုံ “ြုံယြေ
့်် င်ပန
ွ ျား် ၏ အလုံသလ
ုံ ့် ုံြ၍
်
သူ၏အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား ြေရမည်” ဟုံခ ပ ြေဲသ
ုံ သ
ဲ့် ုံ သူ
ုံ သ
ဲ့် ည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
့် ည်။ ထြ
့် ခ ပ ဆြေ
(လူခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် လူမန်ျားမန္ှစ်ဦျားလုံျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်) ခယခဟ ဝါ၏ အုံပ်စျားုံ မှုခအ ြ်တွင ်
သ မန်အသြ်တ ြင့်် အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ရ
် န် ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင့်် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏
အသြ်တ မျ ျားသည် ြွဲျို့စည်ျားတည်ခဆ ြ်မှု ရှခနရန်န္င
ှ ့်် သူတ၏
ုံ ့် သင်ခ
် ည့််
့် လျ ်ခြ င်ျားမွနသ
စနစ်ြျနမှုမှ မြျဆင်ျားသွ ျားရန် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခယခဟ ဝါသည် ခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် မန်ျားမတုံ ့်
မည်သလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ရမည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ သငခ
့်် လျ ်သည့်် စည်ျားမျဉ်ျားဥပခဒမျ ျားြုံ
ြေျမှတခ
် ပျားြေဲသ
ုံ ့်
်လည်ျား ဤအရ သည် ခလ ြြမဘ ခပေါ်တွင ် အသြ်ရှငခ
် နထင
ုံ က် ြသည့််
့် ည်၊ သခသ
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားအတွြ်သ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူခသ ဇ တြေန္ဓ န္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ် ြေင်ျား
လုံျားဝမရှခြေျ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြန်ဆင်ျားထ ျားခသ အရ မျ ျားန္ှင ့်် အဘယ်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
တူညခ
ီ နန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သူြန်ဆင်ျားြေဲသ
ုံ
့် ည့်် လူသတတဝါမျ ျားြသ
ရည်ညန်ျားထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်၊ လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် အခန
ုံ ့်
ြင့်် ပမ
ုံ န
ှ အ
် သြ်တ မျ ျားြုံ
ရှငသ
် န်ခနထင
ုံ န္
် င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် ခယ ြ်ျ ျားမန်ျားမတအတွ
ုံ ့်
ြ် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ထခ
ူ ထ င်ခပျားြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ အစအဦျား၌ ခယခဟ ဝါသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ြန်ဆင်ျားြေဲခ
ှ ်မျြုျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
ုံ စ
ှ ်မျြုျားမှ အမျြုျားသ ျားန္ှင ့််
့် သ အြေါ၊ သူသည် လူန္စ
့် ည်၊ ထန္
အမျြုျားသမီျားပင် ြစ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သူြေယူသည့်် ဇ တြေန္ဓ မျ ျားလည်ျား အမျြုျားသ ျားန္ှင ့်် အမျြုျားသမီျားဟူ၍
ြွဲ ပ ျားသည်။ သူအခန
ြင့်် သူ၏အမှုြုံ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတြ
ုံ ့် ခ
ုံ ပ ြေဲသ
့် ည့််
့်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအခပေါ်တင
ွ မ
် ူတည်၍ ဆျားုံ ြတ်ြေဲ့် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ န္ှစ်ကြမ်န္စ
ှ ်ြေါ

လူဇ့် တြြေ
ုံ ယူ ြေင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခရှျားဦျားစွ သူြန်ဆင်ျားြေဲစ
့် ဉ်အြေျန်ြ
သူ၏အခတွျားန္ှငအ
့်် ညီပင် သတ်မှတြေ
် ဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ သ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ခ
သူ၏န္ှစ်ကြမ်လဇ
ူ ့် တြေယူသည်အ
့် မှုြုံ အမျြုျားသ ျားန္ှင ့်် အမျြုျားသမီျားတအခပေါ်
ုံ ့်
အခ ြေြေ၍ ထသ
ုံ တ
ူ ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား မြေရမီ ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ အ င် လုံပ်ြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍သ
လူသ ျားမျြုျားန္ွယအ
် ခန ြင့်် ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ုံ ့် ုံ
့် ပပီျားခသ အ ဒန္ှင ့်် ဧဝတြ
ခယခဟ ဝါခ ပ ြေဲသ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား
့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံယူ၍ ယင်ျားတြ
အမှုအခပေါ်၌ အသျားုံ ြေျမည်ဆလ
ုံ ျှင ် ခယရှု သည်လည်ျား သူလုံပ်ထြ
ုံ ်သည်အ
့် တင
ုံ ျား် သူ၏ဇနီျားမယ ျားြုံ
ြေျစ်ြေရ
ဲ့် လမ်မ
် လ ။ ဤနည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ ျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်
့် ည် မဟုံတခ
့် လ
ြစ်ပါဦျားမည်ခလ ။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ြစ်
ုံ ျှငလ
် ည်ျား သူအခန
ြင့်် သူ၏အမှုြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င်
့် သည်ဆလ
့်
လုံပ်ခဆ င်၍ ရန္င
ုံ ပ
် ါဦျားမည်ခလ ။ အြယ်၍သ ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူခသ ဇ တြေန္ဓ သည်
အမျြုျားသမီျား ြစ်ခနသည်မှ မှ ျားယင
ွ ျား် သည်ဆလ
ုံ ျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူမန်ျားမြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲ့် ြေင်ျားမှ
အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ မဟ အမှ ျားကြီျား ြစ်ခနြေဲလ
် လ ။ လူသ ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့််
့် မ်မ
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူမန်ျားမအသွင ် ြင့်် လူဇ့် တြြေ
ုံ ယူ ြေင်ျားမှ မှ ျားယင
ွ ျား် သည်ဟုံ ယုံကြည်ခနဆဲ ြစ်လျှင ်
ထမ်ျား မ ျားစြ
ုံ ြ် ြေင်ျားြုံ မ ပြုြေဲဘ
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် သ ခယရှု သည်လည်ျား ယြေုံလြ်ရှ
့် ဲ သူ၏ဇနီျားမယ ျားြုံ ြေျစ်၍မရန္င
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် မှ ျားယင
ွ ျား် ခနမည် မဟုံတ်ခလ ။ သင်အ
့် ခန ြင့်် ဧဝအ ျား
ခယခဟ ဝါခ ပ ြေဲသ
ူ လြ်ရအြေျ
ှ
န်တွငရ
် သည်
ှ
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံယ၍
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား အမှနတ
် ရ ျားြုံ တုံငျား် ထွ သည်အ
့် တွြ် ခြျျားဇူျားခတ ်ြ လတွင ် လူဇ့် တြေယူြေသ
ဲ့် ည့််
သြေင်ခယရှု ြုံ အ ဒအ ျား ခယခဟ ဝါခ ပ ြေဲသ
ူ သင်သည်
့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံယ၍
ခဝြန်မည်ပင် ြစ်သည်။ ယင်ျားတမှ
ုံ ့် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျား ြစ်ပပီျား တူညကီ ြသည် မဟုံတခ
် လ ။ သင်အ
့် ခန ြင့််
သြေင်ခယရှု အ ျား ခမမ၏လှည့်် ြ ျားမှုြုံ မြေရသည့်် လူခယ ြ်ျ ျားြုံ အခကြ င်ျား ပြု၍
တုံငျား် တ သည်ဆလ
ုံ ျှင ် သင်အ
ုံ ယူ ြေင်ျား၏
့် ခန ြင့်် ယခနြ
့် လ လူဇ့် တြြေ
အမှနတ
် ရ ျားြုံခမမ၏လှည့်် ြ ျားမြ
ှု ုံ ြေြေဲရ
့် သည့်် လူမန်ျားမြုံ အခကြ င်ျား ပြု၍
တုံငျား် တ ဆျားုံ ြတ်ရမည်မဟုံတ။် ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်လျှင ် ထအ
ုံ ရ သည် တရ ျားလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ထန
ုံ ည်ျားလမ်ျား ြင့်် တုံငျား် တ ြေင်ျားြ သင်၌ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား ြင်ျားမဲခ
့် ကြ င်ျား
သြ်ခသ ပသည်။ ခယခဟ ဝါသည် န္ှစ်ကြမ်တုံငတ
် ုံင ် လူဇ့် တြုံ ြေယူစဉ်တွင ် သူဇ့် တြေန္ဓ ၏
မန်ျားမ ြစ် ြေင်ျား၊ ခယ ြ်ျ ျား ြစ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ မြေရသည့်် ခယ ြ်ျ ျား၊
မန်ျားမတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည်။ ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ မြေရသည့်် လူခယ ြ်ျ ျားန္ှင ့်် မန်ျားမတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် ညီ
န္ှစ်ကြမ်တုံင ် သူလဇ
ူ ့် တြေယူြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခယရှု ၏ လူခယ ြ်ျ ျား ြစ် ြေင်ျားသည်

ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ီ နသည်ဟုံ မထင်န္င
ှ ။့််
့် သည့်် အ ဒန္ှင ့်် တူညခ
လူခယ ြ်ျ ျား ြစ် ြေင်ျားန္ှစ်ြေတ
ုံ သည်
ုံ ့်
လုံျားဝပတ်သြ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ ထ
ုံ န္
ူ စ
ှ ်ဦျားသည်
့် သ
လုံျားဝ ြေ ျားန ျားသည့်် သဘ ဝဗီဇန္ှစ်ြေရ
ုံ သည်
ှ
့် အမျြုျားသ ျားမျ ျား ြစ်ကြသည်။ ခယရှု ၏
လူခယ ြ်ျ ျား ြစ် ြေင်ျားမှ သူသည် အမျြုျားသမီျားမျ ျားအ ျားလုံျား၏ ဦျားခြေါင်ျား ြစ်ခသ ်လည်ျား
အမျြုျားသ ျားမျ ျားအ ျားလုံျား၏ ဦျားခြေါင်ျားမဟုံတသ
် ည်ြုံ သြ်ခသ ပ ြေင်ျားမျြုျား မဟုံတသ
် ည်မှ ခသြေျ သည်
မဟုံတခ
် လ ။ သူသည် ယုံဒလူမျြုျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် (အမျြုျားသ ျား၊ အမျြုျားသမီျား အ ျားလုံျားအပါအဝင်)
ရှငဘ
် ရ
ုံ င်မဟုံတခ
် လ ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်ခတ ်တုံင ် ြစ်ခတ ်မူသည်၊ သူသည်
မန်ျားမအခပါင်ျားတ၏
ုံ ့် ဦျားခြေါင်ျားသ လျှငမ
် ဟုံတဘ
် ဲ ခယ ြ်ျ ျားသ ျားမျ ျား အ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့်
ဦျားခြေါင်ျားလည်ျား ြစ်သည်။ သူသည် ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် အရှငသ
် ြေင် ြစ်သြဲသ
့် ုံ ့်
ထအ
ုံ ရ မျ ျားအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ဦျားခြေါင်ျားလည်ျား ြစ်သည်။ ခယရှု ၏ ခယ ြ်ျ ျား ြစ်မှုသည်
မန်ျားမအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ဦျားခြေါင်ျား ြစ် ြေင်ျား၏ အမှတ်အသ ျား ြစ်ခကြ င်ျား သင်အဘယ်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
သတ်မှတ်န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ထအ
ုံ ရ သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်မှ ျား ြေင်ျားပင် ြစ်မည်မဟုံတခ
် လ ။ ခယရှု သည်
ခြ ြ် ပန်ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား မြေရသည့်် လူခယ ြ်ျ ျားတစ်ဦျားပင် ြစ်သည်။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊
သူသည် ြေရစ်ခတ ် ြစ်ြ ၊ သူသည် အရှငသ
် ြေင် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ သ
ူ ည် မည်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
နည်ျား ြင့််
ခြ ြ် ပန်ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား ြေရသည့်် အ ဒန္ှင ့်် တူန္င
ုံ ပ
် ါမည်နည်ျား။ ခယရှု သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အသန်ရှ့် ငျား် ဆျားုံ ခသ ဝည ဉ်ခတ ်မှ ဝတ်ဆင်ထ ျားသည့်် ဇ တြေန္ဓ ပင် ြစ်သည်။ သူသည် အ ဒ၏
လူခယ ြ်ျ ျား ြစ်မြ
ှု ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ဟုံ သင်အ
ဲ့် ုံ ့်
့် ခန ြင့်် အဘယ်ြသ
ခ ပ န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ထသ
ုံ ဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်မှု အ ျားလုံျားသည် မှ ျားယွငျား် ခနလမ်မ
့် ည်
မဟုံတခ
် လ ။ ခယခဟ ဝါသည် ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ှု င
ှ ့််
့် သည့်် အ ဒ၏ခယ ြ်ျ ျား ြစ်မန္
ြွဲျို့စည်ျားထ ျားခသ ခယရှု ၏အထဲသုံ ခပါင်
ျားစပ်န္င
ုံ ြေ
် ပ
ဲ့် ါမည်ခလ ။ လြ်ရြ
ှ
လ၏
့်
လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားသည် ခယရှု န္င
ှ ့်် လင်အမျြုျားအစ ျားြွဲ ပ ျားခသ ်လည်ျား သခဘ သဘ ဝအရ
ခယရှု န္င
ှ တ
့်် ူညသ
ီ ည့်် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏ အ ြေ ျားခသ သ ဓြတစ်ြေပ
ုံ င်
မဟုံတခ
် လ ။ မန်ျားမသည် ခမမ၏လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ ပထမဦျားဆျားုံ ြေြေဲရ
့် ူ ြစ်ခသ ခကြ င့််
့် သည်သ
လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြုျားသမီျား မ ြစ်န္င
ုံ ပ
် ါဟုံ သင်အ
့် ခန ြင့်် ခ ပ ရဲခသျားသခလ ။
မန်ျားမသည် မသန်ရှ့် ငျား် ဆျားုံ ခသ အရ န္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား
အရင်ျားအ မစ် ြစ်သည်အ
့် တွြ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြုျားသမီျားအ ြစ် လူဇ့် တြေယူရန် လုံျားဝမ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ
သင်ခ ပ ရဲခသျားသခလ ။ “မန်ျားမတသည်
ုံ ့်
ခယ ြ်ျ ျားမျ ျားြုံ အပမဲတမ်ျားန ြေရမည် ြစ်ပပီျား သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တုံြ်ရုံ ြ်ြယ
ုံ ်စ ျား ပြု ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထင်ရှ ျားခြ ် ပ ြေင်ျားမျြုျား မည်သည်အ
့် ြေါမျှ

မလုံပ်ရ” ဟုံ သင်သည် ဆြ်လြ်၍ ခ ပ ဝခ
့် သျားသခလ ။ ယြေင်ြ သင်သည် န ျားမလည်ဘဲ
ရှခနြေဲသ
ွ မ
် ူ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံ ပစ်မှ ျားန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ၊
့် ည်၊ ယြေုံတင
အထူျားသ ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူခသ ဇ တြေန္ဓ ြုံ ပစ်မှ ျားန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ အြယ်၍ သင်သည်
ဤအြေျြ်ြုံ မရှငျား် လင်ျားပါြ၊ သင်၏လျှ ြုံ ထန်ျားြေျြုပ်လျှင ် သ ၍ခြ င်ျားခပမည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
သင်၏မြ
ုံ မ
် ဲမန္
ှု င
ှ ့်် မသန ျားမလည်မသ
ှု ည် ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြေရြ သင်၏
ရုံပ်ဆျားုံ အြျည်ျားတန်မှုသည်လည်ျား ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားြေရလမ်မ
့် ည်ဟုံ စျားုံ ရမ်စရ ရှ၏။ သင်သည်
အရ အ ျားလုံျားြုံ န ျားလည်ခနသည်ဟုံ သင်ြ
ုံ ်သင် ထင်မတ
ှ မ
် ထ ျားန္ှင။့်် သင် မင်ခတွျို့ ြေဲရ
့် ယ
့် သည့််
အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် သင်ခတွျို့ ကြြုြေဲရ
ုံ ့်
သင်အ
ဲ ှု
့် သည့်် အရ မျ ျားအ ျားလုံျားတသည်
့် ခန ြင့်် ငါစီ့် မြေန်ြေွ့် မ
အစီအစဉ်၏ တစ်ခထ င်ပုံ တစ်ပြ
ုံ ုံမျှ န ျားလည်န္င
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် လုံခလ ြ်မမ
ှု ရှဟုံ ငါခ ပ သည်။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်သည် အဘယ်ခကြ င့်် မ န်တြ်စွ လုံပ်ခဆ င်ခနသနည်ျား။ သင်၏ အနည်ျားငယ်မျှခသ
အရည်အြေျင်ျားန္ှင ့်် ခသျားန္ပ
ုံ ်ခသ အသပည တသည်
ုံ ့်
ခယရှု ြ သူ၏အမှုတွင ် အသျားုံ ပြုရန်အတွြ်မူ
တစ်စြကန်စ့် ြေန်မျှ
ှု မည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ သင်၌ အမှနတ
် ြယ်တွင ် အခတွျို့အကြြု
့် ပင် လုံခလ ြ်မရ
မည်မျှရှသနည်ျား။ သင်ဘ
့် ဝတစ်ခလျှ ြ်လုံျားတွင ် သင် မင်ခတွျို့ ြေဲရ
့် သည့်် အရ မျ ျား၊ သင်ကြ ျားြေဲရ
့် သည့််
အရ မျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် သင်စဉ်ျားစ ျားခတွျားခြေေါ် ြေဲသ
့် ည့်် အရ မျ ျားသည် တစ်ြေဏအတွငျား်
ငါလုံပ်ခဆ င်သည့်် အရ မျ ျားထြ် နည်ျားခနခသျားသည်။ သင်အ
့် ခန ြင့်် ခဝြန် ြေင်ျားန္ှင ့််
အ ပစ်ရှ ြေင်ျားမ ပြုလျှင ် အခြ င်ျားဆျားုံ ြစ်မည်။ သငအ
့်် ခန ြင ့်် သင်စ
့် တ်ကြြုြ်
မ နခထ င်လ ျားန္င
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
် သင်သည် ပုံရွြ်ဆတ်ထြ် ခသျားငယ်သည့်် ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါပင်
ြစ်သည်။ သင်၏ဝမ်ျားဗုံြ်ထတ
ဲ ွင ် ရှသမျှခသ အရ မျ ျားအ ျားလုံျားသည် ပုံရွြ်ဆတ်တစ်ခြ င်၏
ဗုံြ်ထတ
ဲ ွငရ
် သည်
ှ
့် အရ ထြ်ပင် နည်ျားခနခသျားသည်။ သင်၌ အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် ဝါရင့်် ြေင်ျားတုံ ့်
ရှသည်ဆရ
ုံ ုံ န္င
ှ ့်် သင်သည် လွနလ
် ွနြ
် ဲြဲ လြ်ဟန်ခ ြေဟန် ပပပီျား၊ ကြီျားြျယ်သည့်် စြ ျားမျ ျားြုံ
ခ ပ ဆြေ
ုံ င
ွ ရ
့်် ှသည်ဟုံ ထင်မတ
ှ မ
် ခနန္ှင။့်် သင်၏ အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် ဝါရင့်် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ငါမမြ်ဆထ
ုံ
ျားသည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ ထုံတ်ြန
ုံ ပ
် င် ြစ်သည် မဟုံတ်ခလ ။
သင်၏လုံပ်ခဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ကြြုျားစ ျားအ ျားထုံတမ
် တ
ှု ခကြ
ုံ ့်
င့်် ထအ
ုံ ရ တြ
ုံ ့် ုံ သင်ရရှသည်ဟုံ
ထင်မတ
ှ ်ခနသခလ ။ ယခန ငါလူ
ဇ့် တြေယူြေခ
ဲ့် ကြ င်ျားြုံ သင်ခတွျို့ မင်သည်၊
့်
ထအ
ုံ ရ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခကြ င်ပ
ွ ်လ သည့််
့် င် သင်၌ အယူအဆမျ ျားစွ ရှခနသည်၊ ယင်ျားမှထြ
အယူအဆမျ ျားမှ အဆျားုံ မရှခပ။ ငါ၏ လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားခကြ င်သ
မဟုံတ်လျှင ် သင်အ
့်
့် ခန ြင့််
သ မန်ထြ် လွနြ
် ဲခသ အရည်အြေျင်ျားမျ ျား ရှခနခစြ မူ၊ သင်၌ အယူအဆမျ ျားစွ
ရှခနမည်မဟုံတခ
် ပ၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားမှ သင်၏အယူအဆမျ ျား ထွြ်ခပေါ်လ သည် မဟုံတခ
် လ ။ အြယ်၍

ခယရှု သည် ထပ
ုံ ထမအကြမ်တွင ် လူဇ့် တမြေယူြေလ
ဲ့် ျှင ် သင်အ
့် ခန ြင့်် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ
သပင်သန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဒုံတယအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြုံ ခဝြန်ရန်အတွြ်
ကြြုျားစ ျားခနသည့်် ရုံ ငျား် စုံငျား် ခသ စတ်မျ ျား သင်၌ရှခန ြေင်ျားမှ ထပ
ုံ ထမအကြမ် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားြ
သင်ြ
ှ ့်် သင်သည် န ြေမှုရခသ
ှ
့် ုံ အသပည မျ ျား ခပျားြေဲခ
့် သ ခကြ င့်် မဟုံတ်ခလ ။ အဘယ်ခကြ င်န္
့် င
ခန ြ်လုံြ် ြစ်ရမည်အ
့် စ ျား၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ ခလ့်လ ြရန်
ုံ ့် အတွြ် ကြြုျားစ ျားခနရသနည်ျား။
သင်အ
့် ခန ြင ့်် ဤခရစီျားခကြ င်ျားထဲသုံ ဝင်
့် ခရ ြ်လ ပပီျား လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခတ ်သုံ ့်
လ ခသ အြေါတွင၊် သူြ
ုံ တသန ပြုြရန်
ုံ ့် သူသည်သင်ြ
့်် ပျားမည်ခလ ။ သငအ
့်် ခန ြင့််
့် ုံ အြေွငခ
့် ုံသခ
သင်မ
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သင်အ
့် သ ျားစုံ၏ရ ဇဝင်ြုံ သုံခတသန ပြုန္င
့် ခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
“မသ ျားစုံရ ဇဝင်” ြုံ သုံခတသန ပြုရန် ကြြုျားစ ျားမည်ဆလ
ုံ ျှင၊် ယခနြ
့် လ၏ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ခလ့်လ မှုြုံ ပြုရန် သင်ြ
် လ ။
့် ုံ ြေွင ့်် ပြုမည်ခလ ။ သင်သည် မျြ်ြန်ျားခနသည် မဟုံတခ
သင်သည် မမြယ
ုံ ်မမ အထင်အ မင်ခသျားြေရခအ င် လုံပ်ခဆ င်ခနသည် မဟုံတခ
် လ ။
အြယ်၍ ခယရှု ၏အမှုသည် ဤခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ အမှုအဆင်ြ
့် ြ
ွ ်မခပျားဘဲ
့် ြည်စ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျားစီျားြေဲသ
ုံ ျှင၊် လူသ ျားမျ ျားသည် ခယရှု သ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်ဆလ
တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ် ြစ်သည်၊ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ သ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်တွင ်
့် ခ
သ ျားခတ ်တစ်ပါျားတည်ျားရှသ ြင်၊့် ၎င်ျားခန ြ်မှ အ ြေ ျားအမည်န မတစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် ကြလ သည့််
မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်ရန် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ူသည့်် အယူအဆြုံ ထ ဝရြြ်တယ
ွ ထ
်
ျားကြလမ်မ
့် ည်။
လူသ ျားမျ ျားတွင ် ရှခနသည့်် အယူအဆတစ်ြေမ
ုံ ှ အ ပစ်ခ ြရ ယဇ်အ ြစ် အခစြေခသ သူ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ြုံယစ
် ျား တန်ြေျားုံ ြုံ ရရှထ ျားခသ သူန္င
ှ ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ခသ သူ
မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ် ြစ်သည် ဟူ၍ပင် ြစ်သည်။
ကြလ ခသ သူသည် လူခယ ြ်ျ ျား ြစ်ခနသခရွ ျို့ ထသ
ုံ အ
ူ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ တစ်ဦျားတည်ျားခသ
သ ျားခတ ်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသူအ ြစ် မှတ်ယရ
ူ မည်ဟုံ ယုံကြည်ကြခသ
လူအြေျြုျို့ ရှသည်။ ခယရှု သည် ခယခဟ ဝါ၏ သ ျားခတ ် ြစ်ပပီျား တစ်ပါျားတည်ျားခသ
သ ျားခတ ် ြစ်သည်ဟူ၍ ခ ပ ကြခသ လူအြေျြုျို့ပင်ရသည်
ှ
။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားမှ
လွနြ
် ဲလှသည် မဟုံတခ
် ပခလ ။ အြယ်၍သ ဤလုံပ်ခဆ င်မအ
ှု ဆင်သ
့် ည်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ခြေတ်တွငမ
် ှ ခဆ င်ရွြ်၍ မပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
တစ်ရပ်လုံျားသည် အခမှ င်ထအ
ုံ ရပ်ခအ ြ်တွင ် ြုံျားြယ
ွ ်ထ ျား ြေင်ျားြေခနရမည် ြစ်သည်။ ဤြဲသ
့် သ
ုံ ့်

ြစ်ြေမ
ဲ့် ည်ဆလ
ုံ ျှင၊် ခယ ြ်ျ ျားသည် မန်ျားမထြ် မင့်် မတ်သည်ဟုံ မမြယ
ုံ ်မမ
ခတွျားထင်လမ်မ
ုံ ့်
လည်ျား မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခြေါင်ျားခြ ်ဝလ
် ြေျ၊
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ မန်ျားမတသည်
့် မ်မ
့် ည် မဟုံတခ
ထသ
ုံ ဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ် မန်ျားမတစ်ခယ ြ်တစ်ခလမျှ ြယ်တင် ြေင်ျား ြေရလမ်မ
် ပ။
့် ည်လည်ျား မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခယ ြ်ျ ျားတစ်ဦျား ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် မန်ျားမမျ ျားြုံ အစဉ်
မန္ှစ်သြ်ဘဲ သူတအ
ုံ ့် ျား ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ခပျားသန ျားမည်မဟုံတ်ဟုံ လူတြ
ုံ ့် အပမဲယုံကြည်ကြသည်။
ဤသသ
ုံ ့် ဆလ
ုံ ျှင ် ခယခဟ ဝါြန်ဆင်ျားြေဲပ့် ပီျား ခြ ြ် ပန်ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား ြေြေဲရ
့် သည့်် လူမန်ျားမမျ ျားအခန ြင့််
ြယ်တင်ြေရမည့်် အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ မရရှန္င
ုံ မ
် ည်မှ မှနခ
် နလမ်မ
့် ည်မဟုံတ်ခလ ။
ထခန
ုံ ့် ြ် ခယခဟ ဝါအခန ြင့်် လူမန်ျားမြြ
ုံ န်ဆင်ျားြေဲ့် ြေင်ျား၊ ဧဝြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲ့် ြေင်ျားသည် အဓပပ ယ်မရှ
ြစ်သွ ျားလမ့််မည် မဟုံတ်ခလ ။ ပပီျားလျှင ် လူမန်ျားမသည် ထ ဝရြ လတုံင ် ပျြ်စီျားသွ ျားမည်
မဟုံတခ
် လ ။ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားခကြ င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ အမှု၏အဆင်ြ
ုံ
့် ုံ လူမန်ျားမြသ
မဟုံတဘ
် ဲ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားြုံ ြယ်တင်န္င
ုံ ရ
် န်အတွြ် လုံပ်ခဆ င်ရမည် ြစ်သည်။ အြယ်၍
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမျြုျားသမီျားအ ြစ် လူဇ့် တြေယူြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါလျှင ် ယင်ျားမှ လူမန်ျားမြုံ
ြယ်တင်ရန်အလငှ
ုံ ့် သ ြစ်လမ်မ
ုံ မ
ူ ှ ဧြန်စင်စစ်
့် ည်ဟုံ တစ်ဦျားဦျားြ ခတွျားထင်ပါလျှင ် ထသ
မြ
ုံ ်မဲခသ သူပင် ြစ်လမ်မ
့် ည်။
ယခနြ
ုံ ့် နျား် ပခပျားသည်
ုံ ့်
၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့် လ၏ အမှုသည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်၏အမှုြုံ ခရှ ျို့သတွ
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု စီအစဉ်တစ်ရပ်လုံျားခအ ြ်၌ ပြုခသ အမှုသည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်သည် အဆျားုံ သတ်သွ ျားပပီ ြစ်ခသ ်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၌
တုံျားတြ်မှုရှသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ှ ့်် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တအခပေါ်
ုံ ့်
တင
ွ ်
့် ည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်န္င
အခ ြေြေ၍ တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် ငါသည် ထပ်တလဲလဲ ခ ပ သနည်ျား။
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ယခန၏အမှု
သည် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ
့် ခ
့်
အမှု၏အဆြ် ြစ်ပပီျား ပညတ်ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေခ
ဲ့် သ အမှုအခပေါ် တုံျားတြ်လ မှုလည်ျား
ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ဆင်သ
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ တင်ျားြျပ်စွ ဆြ်န္ယ်လျြ်ရခနပပီ
ှ
ျား
့် ျားုံ ြေုံမှ တစ်ြေန္
ြွငျား် ဆြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ တ
့်် စ်ြေုံ နီျားြပ်စွ ြေျတ်ဆြ်ခနသည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
့် ည်
ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေြေထ ျားသည်ဟုံ အဘယ်ခကြ င့်် ငါခ ပ သနည်ျား။
အြယ်၍သ ဤအဆင်သ
ဲ့် ည့်် အမှုအခပေါ်တင
ွ ် အခ ြေမြေထ ျားလျှင ်
့် ည် ခယရှု လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဤအဆငတ
့်် င
ွ ် ခန ြ်ထပ်တစ်ကြမ် ြ ျားစင်တင်သတ် ြေင်ျား တစ်ြေုံ ြစ်ပျြ်ရန် လုံလမ်မ
့် ည် ြစ်ြ ၊
ပပီျားြေဲခ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံလည်ျား ခန ြ်ထပ် ပန်၍ လုံပ်ခဆ င်ရလမ်မ
့် သ အဆင်၏
့် ခရွ ျားန္တ
့် ည် ြစ်သည်။

ဤသည်မှ အဓပပ ယ်ရမည်
ှ
မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် အမှုသည် လုံျားဝပပီျားဆျားုံ သွ ျား ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ဲ
ခြေတ်သည် ခရှ ျို့သတ
ုံ ့် ျားုံ လ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား အမှု၏အဆင်အ
့် တန်ျားသည် ယြေင်ြထြ် သ ၍ မင်မ
့် ျားလ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ အမှု၏ ဤအဆင်သ
ွ န္
် င
ှ ့်် ခယရှု အမှု၏
့် ည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်၏ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ခြျ ြ်ခပေါ်တွင ် တည်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ တစ်ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့််
တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ယြေုံအဆင်သ
် ပ။ အမှု၏
့် ည် အသစ်ခသ အစ ပြု ြေင်ျားမဟုံတခ
အဆင်သ
ဲ ှု အစီအစဉ်ဟုံ
့် ျားုံ ဆင်စ
့် လုံျား ခပါင်ျားစည်ျား ြေင်ျားြုံသ လျှင ် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေန်ြေွ့် မ
မှတ်ယန္
ူ င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ယြေုံအဆင်၏
ွ ်
့် အမှုြုံ ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်အမှု၏ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
အခ ြေြေလုံပ်ခဆ င်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍ အမှု၏ ဤအဆင်န္
ှ ်ြေသ
ုံ ည် ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှလျှင ်
့် စ
ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်၌ အခသြေ ြေင်ျားသည် ယြေုံအဆင်တ
ွ ် အဘယ်ခကြ င့်် ပန်လည်၍ မ ြစ်လ သနည်ျား။
့် င
ငါသည် လူသ ျား၏အ ပစ်မျ ျားြုံ သယ်ခဆ င် ြေင်ျားမ ပြုဘဲ၊ ထအ
ုံ စ ျား လူသ ျားြုံ
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြတ
် ရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် ငါကြလ သည်မှ အဘယ်ခကြ င်န
့် ည်ျား။ အြယ်၍
လူသ ျားမျ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ရန်န္င
ှ ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် ြစ်သည့်် ငါ၏အမှုန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ပဋသခန္ဓစဲယ
ွ ူ ြေင်ျားအ ျား ြင့်် မဟုံတဘ
် ဲ ငါ၏ယြေုံကြလ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
ြ ျားတုံငခ
် ပေါ်တင
ွ ် အခသြေ ြေင်ျားြုံ
ခ ြေရ ြေမလုံြ်လျှင ် ငါသည် လူသ ျားြုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မရန် အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ငါသည် ခယရှု န္င
ှ ့်် တစ်ြုံယတ
် ည်ျား ြစ်ခသ ခကြ င်သ
ုံ ့် န္င
ှ ့််
့် လျှင ် လူသ ျားမျ ျားြုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မြရန်
တရ ျားစီရင်ရန်အလငှ
ုံ ့် ငါသည် တုံြရ
် ုံ ြ်ကြလ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤအဆင်၏
့် အမှုြုံ ယြေင်အဆင်၏
့်
အမှုအခပေါ်တင
ွ ် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျားတည်ခဆ ြ်ထ ျားသည်။ ထအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င့်် ဤအမှုမျြုျားြသ လျှင ်
လူသ ျားမျ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ တစ်
ဆင်ပ့် ပီျားတစ်ဆင့်် ပခဆ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခယရှု န္င
ှ ့်် ငါသည်
့်
ဝည ဉ်ခတ ် တစ်ပါျားတည်ျားမလ
ှ
သည်။ ငါတန္ှ
ုံ ့် စ်ဦျားသည် ဇ တြေန္ဓ အ ျား ြင ့်် ဆြ်စပ်မမ
ှု ရှခသ ်လည်ျား
ငါတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်မျ ျားမှ မူ တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျားပင် ြစ်သည်။ ငါတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည့်် အခကြ င်ျားအရ န္ှင ့််
ငါတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် တူညမ
ီ မ
ှု ရှခသ ်လည်ျား ငါတ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရသည်
အတူတူပင် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ုံ ့် ဇ တြေန္ဓ တသည်
ုံ ့်
ြေ ျားန ျားခသ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်မျ ျားြုံ ခဆ င်ခသ ်လည်ျား
ထအ
ုံ ရ သည် ခြေတ်ြ လ၏ အခ ပ င်ျားအလဲန္င
ှ ့်် ငါတအမှု
ုံ ့် ၏ ခတ င်ျားဆမ
ုံ ှုတုံ ့်
မတူညီ ြေင်ျားခကြ င့်် ြစ်သည်။ ငါတ၏
ုံ ့် အမှုခတ ်မျ ျားသည် တူညမ
ီ မ
ှု ရှခပ၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ငါတခြ
ုံ ့် ်ခဆ င်လ ခသ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျားြုံ ငါတထုံ
ုံ ့် တခ
် ြ ် ပသခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည်လည်ျား
ြေ ျားန ျားခလသည်။ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားခကြ င့်် ယခန လူ
့် သ ျားမျ ျား မင်ခသ အရ န္ှင ့််
န ျားလည်ခသ အရ သည် အတတ်ြြဲသ
့် ုံ မဟုံ
တ်ခတ ခ
့် ြေျ၊ ယင်ျားသုံ ြစ်
့်
့် ရ ြေင်ျားမှ ခြေတ်ြ လ
အခ ပ င်ျားအလဲခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူတ၏
ုံ ့် လင်အမျြုျားအစ ျားန္ှင ့်် သူတဇ
ုံ ့် တြေန္ဓ မျ ျား၏ ပုံသဏ္ဌ န်သည်

ြွဲ ပ ျားလျြ်ရြ
ှ
သူတသည်
ုံ ့်
မသ ျားစုံတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားတင
ွ ် သ မြ၊ အြေျန်ြ လတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားတင
ွ ်
ခမွျားြွ ျားလ ြေင်ျား မဟုံတလ
် င်ြ
ုံ ့် ည ဉ်မျ ျားသည် တစ်ပါျားတည်ျားပင် ြစ်သည်။
့် စ ျား သူတ၏ဝ
သူတ၏ဇ
ုံ ့်
တြေန္ဓ မျ ျားသည် မျြုျားရုံ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရုံပ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် အရ မည်သည်ခ
့် သွျားသ ျားခတ ်စပ်မှုမျြုျားမျှ
မရှလင်ြ
ုံ ့်
မတူညခ
ီ သ အြေျန်ြ လန္ှစ်ြေအ
ုံ တွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်ြေယူထ ျားခသ
့် စ ျား သူတသည်
ဇ တြေန္ဓ မျ ျား ြစ်သည်ဆသ
ုံ ည့်် အြေျြ်ြမ
ုံ ူ ငင်ျားပယ်၍မရခပ။ သူတသည်
ုံ ့်
တူညခ
ီ သ ခသွျားသ ျားမျြုျားရုံ ျားမှ မဟုံတသ
် ည်အ
့် ပင် လူတ၏ဘ
ုံ ့်
ဘ
ုံ သ စြ ျား တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားြုံ
အတူမခ ပ ခသ ်လည်ျား (တစ်ဦျားသည် ယုံဒလူမျြုျားတ၏
ုံ ့် ဘ သ စြ ျားြခ
ုံ ပ သည့်် အမျြုျားသ ျား ြစ်ပပီျား၊
ခန ြ်တစ်ဦျားသည် တရုံတ်ဘ သ စြ ျားြုံသ ခ ပ သည့်် အမျြုျားသမီျား ြစ်သည်) သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ြေယူထ ျားသည့်် ဇ တြေန္ဓ မျ ျား ြစ်သည် ဆသ
ုံ ည်အ
့် ြေျြ်မှ ငင်ျားမရန္င
ုံ သ
် ည့််
အမှနတ
် ရ ျားပင် ြစ်သည်။ ဤအခကြ င်ျားရင်ျားမျ ျားခကြ င့်် သူတသည်
ုံ ့်
မတူညသ
ီ ည့််
န္င
ုံ င
် မျ ျားတွငခ
် နထင
ုံ ပ် ပီျား သူတတစ်
ုံ ့် ဦျားစီ လုံပ်သင်လ
ုံ သ
် ည့်် အမှုြုံ မတူြွဲ ပ ျားသည့််
့် ုံပ်ထြ
အြေျန်အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားတတွ
ုံ ့် င ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူတ၏ဝ
ုံ ့် ည ဉ်သည် အတူတူပင် ြစ်ပပီျား၊
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တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားတင
ွ ရ
် ခနခသ
ှ
သူမျ ျားြုံ သမ်ျားပုံြ်ရန်အတွြ် ြစ်ပပီျား၊ တရုံတ် ပည်ရှ ဘုံရ ျားသြေင်
ခရွ ျားြေျယ်ထ ျားခသ သူမျ ျားြုံသ မဟုံတဘ
် ဲ စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားန္ှင ့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားြုံ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပြရန်
ုံ ့် အတွြပ
် င် ြစ်သည်။ ဤအမှုြုံ တရုံတ်တစ်န္င
ုံ င
် ထဲတွငသ
်
လုံပ်ခဆ င်ခနသည်ဟုံ သင်အ
ုံ ့်
်လည်ျား အမှနတ
် ြယ်တွငမ
် ူ
့် တွြ် ထင်ခြ င်ျားထင်ရခပမည်၊ သခသ
ထအ
ုံ မှုသည် တင
ုံ ျား် တစ်ပါျားသုံ စတင်
ပျျို့ န္ှလျြ်
ရှခနပပီျား ြစ်သည်။ တရုံတ်န္င
ုံ င
် ပင်ပမှ လူမျ ျားသည်
့်
့်
စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျားြုံ အဘယ်ခ
့် ကြ င့်် အထပ်ထပ်အြေါြေါ ခြွရှ ကြသနည်ျား။
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ဝည ဉ်ခတ ်သည် အ ျားထတ
ုံ ်ခဆ င်ရွြ်ခနပပီျားသ ျား ြစ်ပပီျား၊ ယခနခ့် ပ ခသ
့် ခ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားရှ လူသ ျားမျ ျားအတွြ်
ရည်ညန်ျားထ ျားခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဤသအ
ုံ ့် ျား ြင့်် အမှု၏တစ်ဝြ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနပပီ ြစ်သည်။
ြမဘ ကြီျားြုံ ြန်ဆင်ျားြေဲသ
့် ြေျန်မစ
ှ ပပီျား လြ်ရြ
ှ
လအထ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
့် ည်အ
ဤအမှုကြီျားြုံ စတင်လှုပ်ရှ ျားခစြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
ြေ ျားန ျားခသ ခြေတ်ြ လမျ ျားအတွငျား် န္ှင ့််
့်
ြွဲ ပ ျားခသ တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအကြ ျားတင
ွ ် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သည်။
ခြေတ်ြ လအသီျားသျားီ ၏ လူသ ျားမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားတစ်ြေုံြုံ မင်ခတွျို့ ြေဲက့် ြရပပီျား၊ ယင်ျားြုံ သူလုံပ်ခဆ င်ခသ ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည့််
အမှုမတ
ှ စ်ဆင့်် အလုံအခလျ ြ် ထုံတ်ခြ ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူသည် သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ြေျစ် ြေင်ျားြရုံဏ ပည်ဝ
့် ခနသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားအတွြ်
အ ပစ်ခ ြရ ယဇ် ြစ်ပပီျား လူသ ျား၏ သျားုံ ထန်ျားလည်ျား ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သူသည် လူသ ျားမျ ျား၏
တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျန် ြေင်ျားလည်ျား ြစ်သည်။ သူသည် လူသ ျားမျ ျား
ြမဘ ကြီျားခပေါ်တင
ွ ် န္ှစ်ခပါင်ျားန္စ
ှ ်ခထ င် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ရ
် န် ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခပျားန္င
ုံ ြေ
် ပဲ့် ပီျား
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြလ
ုံ ည်ျား အ ပစ်မှ ခရွ ျားန္ုံတခ
် ပျားန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ယခန သူ
့် သည်
သူြ
ုံ သသည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ အ ျားလုံျားြ သူြ
် ဝ
့် မ
့် ုံ အ ပည့်အ
ြျြုျားန္ွန ြေရန်အလငှ
ုံ ့် သူတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ အုံပ်စျားုံ ြေင်ျားခအ ြ်သုံ ပျပ်
ုံ သ
် ည်။ အဆျားုံ တွင ်
့် ဝပ်ခစန္င

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ သူသည် သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ပည်ခ
့် သ ဘုံရ ျားသြေင်သ
မဟုံတသ
် ည်ြုံလည်ျားခြ င်ျား၊ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် အကသြွယ်ရ မျ ျား ပည်ခ
့် သ
ဘုံရ ျားသြေင်သ မဟုံတ်သည်ြုံလည်ျားခြ င်ျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဘုံရ ျားသြေင်သ မဟုံတ်သည်သ မြ
လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင်ခသ ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်ခကြ င်ျားြုံလည်ျားခြ င်ျား ပသရန်အတွြ်
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားရှ လူသ ျားတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ရှခနသည့်် မစင်ကြယ်သည်အ
့် ရ မျ ျားန္ှင ့််
မခ ြ င်မ
့် ရ အ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ုံ မီျားရှု ျို့ြျြ်ဆျားီ ပစ်လမ်မ
့် တ်သည်အ
့် ည် ြစ်သည်။
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အကြ ျားတွငရ
် သည်
ှ
့် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် သူမျ ျားအတွြ် သူသည် မီျားရှု ျို့ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား၊
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားပင် ြစ်ပပီျား၊ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား ြေရမည်သ
့် မ
ူ ျ ျားအတွြ်မူ သူသည်
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခ၊ စစ်ခဆျား ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် စမ်ျားသပ် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်သ မြ န္ှစ်သမ့်် ြေင်ျား၊ အစ အ ဟ ရ၊
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်အ ျား ြင့်် ခထ ြ်ပ့် ြေင်ျား၊ ြင
ုံ တ
် ွယဆ
် ျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် ပြု ပင် ြေင်ျားလည်ျား ြစ်ခပသည်။
ထုံ ပင်
ှ ျား် လင်ျား ြေင်ျားြေရခသ သူမျ ျားအတွြ် သူသည် အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားန္ှင ့််
့် သုံတ်သင်ရင
ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ငါြ
ုံ ပ ခလ ၊့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အနန္တတန်ြေျားုံ ရသည်
ှ
မဟုံတသ
် ခလ ။
့် ခ
သင်ခတွျားထင်သြဲသ
့် ုံ ြ
ုံ ထ
် ြ်တွင ် အခသြေရုံ သ မဟုံတ်ဘဲ သူသည် အမှုအ ျားလုံျားန္င
ှ ့််
့် ျားတင
မည်သည်အ
့် မှုြုံမဆုံ တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ သ
် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အထင်ခသျားလွနျား် သည်တြ ျား။
သူတတ်န္င
ုံ သ
် ည့်် အရ အ ျားလုံျားမှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားြုံ ြ ျားတုံငခ
် ပေါ်တင
ွ ်
သူ၏အခသြေ ြေင်ျား ြင့်် ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားသ ြစ်သည်ဟုံ သင်ယုံကြည်ခနသခလ ။ ထသ
ုံ ပပီ
ုံ ့် ျားလျှင ် သင်သည်
အသြ်ပင်၏အသီျားြစ
ုံ ျားပပီျား အသြ်ခရစီျားရ မစ်မှ ခရြခ
ုံ သ ြ်သျားုံ ရန် သူခန
့် ြ်သုံ ့်
ခြ င်ျားြင်ဘထ
ုံ လုံြဦ
် ျားမည်ခလ ။...ထမ
ုံ ျှခလ ြ် ရုံ ျားရင
ှ ျား် န္င
ုံ သ
် ခလ ။ ငါြ
့် ုံ ခ ပ ပခလ ၊့် သင်သည်
မည်သည်အ
့် ရ ြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီနည်ျား။ ခယရှု ၏အသြ်တ သင်ထ
့် တွင ်
ရှခနပပီခလ ။ သင်သည် အမှနပ
် င် သူအ
ုံ ့်
် ြ ျားတုံငခ
် ပေါ်တင
ွ ်
့် သည်၊ သခသ
့် ျား ြင့်် ခရွ ျားန္ုံတ် ြေင်ျားြေြေဲရ
အခသြေ ြေင်ျားသည် ခယရှု ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှုပင် ြစ်သည်။ သင်သည် လူသ ျားတစ်ဦျားအခန ြင့််
မည်သည့်် တ ဝန်ဝတတရ ျားြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားပပီျားြေဲပ့် ပီနည်ျား။ သင်၌ အ ပင်ပန်ျား ဘ သ တရ ျား
ြုံငျား် ရှုင်ျားမှုသ ရှပပီျား သူ၏လမ်ျားစဉ်ြုံ သင်န ျားမလည်ခပ။ ယင်ျားသည် သူြ
့် ုံ
သင်ခပေါ်လွငခ
် စသည်န
့် ည်ျားခပခလ ။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အသြ်ြုံ ရရှမထ ျားလျှင၊်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ င်မ
ုံ ုံ ခတွျို့ မင်မထ ျားလျှင၊်
့် တ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစြ
သင်အ
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ သူတစ်ဦျား ြစ်သည်ဟုံ ခ ပ ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ခန ြင့်် အသြ်ြုံပင
ခြ င်ျားြင်န္င
ုံ င
် ခတ ်၏ တြေါျားဝြုံ ြတ်ခြျ ်သွ ျားြရန်
ုံ ့် သင်ထြ
ုံ ်တန်မည်မဟုံတခ
် ပ။

ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဝည ဉ်ခတ ်တစ်ပါျား ြစ်သည်သ မြ သူသည် လူဇ့် တလည်ျား ြေယူန္င
ုံ သ
် ည်။
ထအ
ုံ ့် ပင် သူသည် ဘုံနျား် ခတ ်၏ ြေန္ဓ ြုံယပ
် င် ြစ်သည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ခယရှု ြုံ မ မင်ြူျားကြခသ ်လည်ျား
ဣသခရလလူမျြုျားတသည်
ုံ ့်
၊ ထခ
ုံ ြေတ်မှ ယုံဒလူမျြုျားတသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ မျြ် မင်ခတွျို့ ြေဲက့် ြသည်။
အစအဦျားတင
ွ ် သူသည် အခသွျားအသ ျား ြေန္ဓ ြုံယ် ရှြေဲခ
် ြ်တွင ်
့် သ ်လည်ျား ြ ျားတုံငထ
သူအခသြေပပီျားသည်ခ
့် န ြ် သူသည် ဘုံနျား် ခတ ်၏ ြေန္ဓ ြယ
ုံ ် ြစ်လ ြေဲသ
ုံ ုံ
့် ည်။ သူသည် အလုံျားစြ
လမ်ျား ြေြုခသ ဝည ဉ်ခတ ် ြစ်ပပီျား ခနရ တုံငျား် တင
ွ ် အမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် ခယခဟ ဝါ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခယရှု ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခမရှယ ြစ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် အနန္တတန်ြေျားုံ ရင
ှ ်
ဘုံရ ျားသြေင်လည်ျား ြစ်လ န္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် ခ ြ င်မ
့် တ် ြေင်ျား၊ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ သူသည် ြျန် ြေင်ျားန္ှင ့်် အမျြ်ခဒါသလည်ျား ြစ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား
သူသည် သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားြရုံဏ လည်ျား ြစ်သည်။ သူလုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
သူြ
် ျား ပြုရန် တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် မည်သခသ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားမျြုျား ြစ်သည်ဟုံ
့် ုံ ြုံယစ
သင်ခ ပ သနည်ျား။ သင်အ
ုံ ခ
် ပ။ သင် အမှနတ
် ြယ် မရှငျား် ပန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
့် ခန ြင့်် မရှငျား် ပန္င
ပတ်သြ်၍ ခြ ြ်ြေျြ်ြေျ ြေင်ျားမျ ျား မ ပြုသငခ
့်် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အဆငတ
့်် စ်ြေတ
ုံ င
ွ ်
ခရွ ျားန္တ
ုံ ် ြေင်ျားအမှုြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်အ
့် တွြခ
် ကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ြေျစ် ြေင်ျားြရုံဏ ြင့်် ပည်ဝ
့် ခသ ဘုံရ ျားသြေင် အစဉ်အပမဲ ြစ်သည်ဟုံ ခြ ြ်ြေျြ်မြေျန္ှင။့်် သူသည်
သန ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားြရုံဏ ပည်ဝ
့် သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သ ြစ်သည်ဟုံ သင်သည် ခသြေျ ခပါြ်
ခ ပ န္င
ုံ သ
် ခလ ။ အြယ်၍ သူသည် သန ျားြရုံဏ န္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ပည်ဝ
့် သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်မျှသ
ြစ်သည်ဆလ
ုံ ျှင၊် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ခြေတ်ြ လြုံ အဘယ်ခကြ င့််
သူအဆျားုံ သတ်လမ်မ
ုံ ့်
့် ည်နည်ျား။ အဘယ်ခကြ င့်် ြပ်ခဘျားအခ မ ြ်အ မ ျားြုံ ြေျခပျားမည်နည်ျား။ လူတ၏
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် အခတွျားအခြေေါ်မျ ျားအရ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ဝင် အခယ ြ်စီတုံငျား်
ြယ်တင် ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ငှ
ုံ ့် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အဆျားုံ တင
ုံ ခ
် အ င် သန ျားြရုံဏ န္ှင ့််
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ပည်ဝ
့် ခနသငသ
့်် ည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူအ
့် ျား
ရန်သတ
ူ စ်ခယ ြ်အ ြစ် သခဘ ထ ျားသည့်် ဤဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြျြ်ဆျားီ ြုံ ငလျင်
၊
့်
ြပ်ခရ င်္ါန္ှင ့်် အငတ်ခဘျားတြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
ကြီျားစွ ခသ ခဘျားဒြ
ုံ ခမျ ျားြုံ အဘယ့်ခ
် ကြ င ့််
ြျခရ ြ်ခစသနည်ျား။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြပ်ခဘျားမျ ျားြုံ လူသ ျားမျ ျားအ ျား အဘယ်ခကြ င့််
သူြေစ ျားခစသနည်ျား။ သူသည် မည်သခသ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားမျြုျား ြစ်သည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ သင်တအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ်
မည်သမ
ူ ျှ မခ ပ ဝ၊့် မည်သမ
ူ ျှ မရှငျား် ပန္င
ုံ က် ြခပ။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ် ြစ်သည်ဟုံ
သင်ခသြေျ ခ ပ ရဲသခလ ။ သူသည် ခယရှု ၏ဇ တြေန္ဓ သ ြစ်သည်ဟုံ သင်ခ ပ ရဲသခလ ။ ထုံ ပင်
့်

သူသည် လူသ ျားအတွြ် ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ်တင
ွ ် ထ ဝရ အခသြေခပျားမည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ဟုံ
သင်ခ ပ ရဲသခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ မှ

အခန်ား တခခ က် ဘုရ ားသခင်အ ား သင်၏ယံကု ကည်မှုတင
ွ ်
သင် ုငဆ
် င
ု ထ
် ားသင်သ
ို့ ည်ို့ ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား၏ ံုသဏ္ဌ န်အချြုျို့
၁။ ဘုရ ားသခင်၏အမှုနင
ှ ်ို့ လူ၏အမှုကု ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် အမှုတွင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျား၏အလုံပ် ပါဝင်ပပီျား ယင်ျားသည်
ခြေတ်တစ်ြေုံလုံျား၏ အလုံပ်ြုံလည်ျား ြုံယစ
် ျား ပြု၏၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တင
ုံ ၏
်
အလုံပ်သည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်၏ အင်အ ျားန္ှင ့်် လ ျားရ တုံငျား် ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုပပီျား၊
တမန်ခတ ်မျ ျား၏ အလုံပ်မှ မူ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တင
ုံ ၏
် အလုံပ်ခန ြ်တင
ွ ် ြစ်လ ပပီျား ယင်ျားမှ
လုံြလ
် ုံပ် ြေင်ျား ြစ်ြ ခြေတ်ြုံ မဦျားခဆ င်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျားထြ
ဲ သနရ
် ့် ှငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ် လ ျားရ ြုံလည်ျား ြုံယစ
် ျားမ ပြုခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လုံပ်န္င
ှ ့််
လုံျားဝ သြ်ဆင
ုံ ် ြေင်ျားမရှသည့်် လူလုံပ်ခဆ င်သငသ
့်် ည့်် အလုံပ်ြုံ လုံပ်ကြ ြေင်ျားသ ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင ် လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုသည် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လုံပ်အတွငျား် ရှ စီမြန်ျားတစ်ြေုံ
ြစ်သည်။ လူသ ျား၏ အလုံပ်မှ အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြေရခသ လူတုံ ့် ြည့်ဆ
် ည်ျားသည့်် တ ဝန်သ ြစ်ပပီျား
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု လုံပ်န္င
ှ ့်် ဆြ်န္ယ်မှု မရှခပ။ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် စ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အလုံပ် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အလုံပ်၏ ပင်ြလ
ုံ ြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် ြုံယစ
် ျား ပြုမှုမျ ျားထြ
ဲ
ြွဲ ပ ျားမှုမျ ျားခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် အလုံပ်န္င
ှ ့်် လူသ ျား၏ အလုံပ်ကြ ျားတွင ် ရှငျား် လင်ျားပပီျား
ပဓ နြျခသ ြွဲ ပ ျားမှုမျ ျားရခလသည်
ှ
။ ထအ
ုံ ့် ပင် မတူညခ
ီ သ ပင်ြုံလြခဏ မျ ျားရှသည့််
အ ပြုြေအရ မျ ျားအခပေါ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်၏ အတင
ုံ ျား် အတ ြွဲ ပ ျားခလသည်။
ဤအရ မျ ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် နယ်ပယ်
ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ် လုံပ်ခဆ င်ခသ အလုံပ်သည်၊ သူြုံယ်တင
ုံ ၏
် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု
အစီအစဉ်ထဲတွင ် လုံပ်ခဆ င်ရန် သူရည်ရွယ်ထ ျားသည့်် အလုံပ် ြစ်ပပီျား ကြီျား မတ်သည့်် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ့််
ဆြ်စပ်ခပသည်။ လူသ ျားြ ခဆ င်ရွြ်သည့်် အလုံပ်သည် ၎င်ျားတတစ်
ုံ ့် ဦျားြေျင်ျားစီ၏ အခတွျို့အကြြုြုံ
ခထ ြ်ပခ
ွ ် သွ ျားပပီျားသမ
ူ ျ ျား ခလျှ ြ်ြေကဲ့် ြသည့်အ
် ခတွျို့အကြြု
့် ပျား ြေင်ျား ပါဝင်သည်။ သူခရှ
့် ျို့တင
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခြျ ်လွန၍
် အသစ်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ရှ ခတွျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပမှုခအ ြ်တွငရ
် စဉ်တွ
ှ
င ် ၎င်ျားတ၏ညီ
ုံ ့်
အစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားြုံ လမ်ျား ပ ြေင်ျားတုံ ့်
ပါဝင်သည်။ ဤလူမျ ျား ခထ ြ်ပခ
့် ရ မှ ၎င်ျားတတစ်
ုံ ့် ဦျားြေျင်ျားစီ၏ အခတွျို့အကြြု၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ပျားသည်အ
ဝည ဉ်ခရျားရ လူတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်ခရျားရ အခရျားအသ ျားမျ ျား ြစ်သည်။ ဤလူမျ ျားသည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြုံ ြေရခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ လုံ
့် ပ်ခဆ င်သည့်် အလုံပ်သည်
အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် အစီအစဉ်ထဲြ ကြီျား မတ်သည့်် စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှုအမှုန္င
ှ ့်် ဆြ်န္ယ်မှုမရှခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတုံ ခဆ
င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် လုံပ်ငန်ျားတ ဝန်မျ ျား ဆျားုံ ြေန်ျားတင
ုံ သ
် ွ ျားသည်အထ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့်
အသြ်တ မျ ျား အဆျားုံ သတ်သည်အထ၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားထဲတွင ် လူတြ
ုံ ့် ုံ
ဦျားခဆ င်ရန် မတူညသ
ီ ည့်် ခြေတ်ြ လမျ ျား၌ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ မြှင်တ
ဲ့် ည့်် သူမျ ျားသ
့် င်ြေသ
ြစ်ကြသည်။ ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည့်် အလုံပ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငအ
် တွြ် သင်ခ
့် တ ်သည့််
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ပင်ဆင်ခပျားရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ြဏ္ဍတစ်ြေြေ
ုံ ုံြုံ ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ရန်သ ြစ်သည်။ ဤလူမျ ျားသည်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ၌
် အ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ န္
ှု င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သ ၍ကြီျားမ ျားခသ အလုံပ်ြုံ
မလုံပ်န္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အသစ်ခသ ထွြ်ခပါြ်မျ ျားြပ
ုံ င် မြွငန္
့်် င
ုံ က် ြသည်အ
့် ပင်၊ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ
မည်သမ
ူ ျှသည် ယြေင်ခြေတ်ြ လမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအ ျားလုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်ခစရန် သ ၍ပင်
မလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ြေျ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်သည့်် အလုံပ်သည် ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါြ
မမ၏လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ ြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားြသ
ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တင
ုံ ြ
်
သူ၏အမှုခတ ်ြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားအ ျား ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ခသ အလုံပ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံငြ
် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုန္င
ှ ့််
မတူခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားသည့်် အလုံပ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယစ
် ျား လူသ ျားြ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် သ အရ တစ်ြေုံ မဟုံတခ
် ြေျ။ ယင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယခ
် တ ်တုံငမ
် လ
ှ ွဲ၍ အ ြေ ျားမည်သမ
ူ ျှ မ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျား လုံပ်ခဆ င်သည့်် အလုံပ်အ ျားလုံျားသည်
ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါတစ်ဦျားအခန ြင့်် သူ၏တ ဝန်ြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျား ပါဝင်ပပီျား သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်ြ သူြ
ုံ ့် သည်အ
့် ြေါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားသည်အ
့် ြေါ
့် ုံ တထ

လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤ လူမျ ျားြ ခထ ြ်ပ့်ခပျားသည့်် လမ်ျား ပမှုမှ ခနစဉ်အသြ်
တ ၌ လူြုံ
့်
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်သည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ အ
့်် ညီ
မည်သုံ ပြုမူ
ုံ ့် ုံ ပခပျား ြေင်ျား လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ပါဝင်ခလသည်။ လူသ ျား၏အလုံပ်၌
့် ည်တြ
့် သင်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ှု မပါဝင်သြဲသ
့် ုံ ဝ
် ျားမ ပြုခပ။
့် ည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံလည်ျား ြုံယစ
ဥပမ တစ်ြေုံအခန ြင၊့်် မျြ် မင်သြ်ခသ လီ (Lee) န္ှင ့်် ခစ င်က့် ြပ်ကြည်ရ
့် ှု သူ နီ (Nee) တ၏အလုံ
ုံ ့်
ပ်မှ
လမ်ျား ပရန် ြစ်သည်။ လမ်ျားသစ် ြစ်ခစ လမ်ျားခဟ င်ျား ြစ်ခစ၊ အလုံပ်သည် သမမ ြျမ်ျားစ အတွငျား် တင
ွ ်
ရှခန ြေင်ျား သခဘ တရ ျားအခပေါ် အခ ြေြေြေဲခ
့် လသည်။ ခဒသြေအသင်ျားခတ ်ြုံ ပန်လည် ပြု ပင်ြုံ ြစ်
့် ခစ၊
ခဒသြေအသင်ျားခတ ်ြုံ တည်ခဆ ြ်ြုံ ြစ်
ုံ ့်
ပ်မှ အသင်ျားခတ ်မျ ျားြုံ
့် ခစ၊ ၎င်ျားတ၏အလုံ
တည်ခထ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် လသည်။ သူတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည့်် အလုံပ်သည် ခယရှု န္င
ှ ့််
သူ၏တမန်ခတ ်မျ ျားြ မပပီျား ပတ်ဘဲ ြျန်ြေသ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တင
ွ ်
ဆြ်လြ် မ ြစ်ခပေါ် ြေဲသ
ုံ ့်
ပ်၌
့် ည့်် အလုံပ်ြုံ ဆြ်လုံပ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူတအလုံ
သူတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်အ
့် ရ မှ ခယရှု ြ သူ၏ခန င်လ မျြုျားဆြ်မျ ျားြုံ သူ၏ြနဦျားအမှုတွင ်
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်် ခြေါင်ျားြုံျား ြေင်ျား၊ ဗတတဇြေ ြေင်ျား၊ မုံနြ
် ့် ြေ
ုံ ျြုျားြဲ့် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စပျစ်ရည်ခသ ြ် ြေင်ျား
စသည်တြ
ုံ ့် ုံ ပန်လည်ခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတ၏အလုံ
ုံ ့်
ပ်သည် ြျမ်ျားစ ြုံ ထန်ျားသမ်ျားရန်န္င
ှ ့််
ြျမ်ျားစ အတွငျား် ရှ လမ်ျားခကြ င်ျားမျ ျားြုံ ရှ ခြွရန် ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ သူတသည်
ုံ ့်
အသစ် ြစ်ခသ
မည်သည်တ
့် ုံျားတြ်မှုြုံမျှ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား မရှြေဲခ
ုံ ့်
င့်် ၎င်ျားတ၏အလုံ
ုံ ့်
ပ်တင
ွ ်
့် ပ။ ထခကြ
ြျမ်ျားစ အတွငျား် ရှ လမ်ျားသစ်မျ ျားအ ပင် သ ၍ ခြ င်ျားမန
ွ ပ် ပီျား သ ၍ လြ်ခတွျို့ြျသည့််
ြျင်က့် ြမှုမျ ျားြုံ ရှ ခြွခတွျို့ ရှ ြေင်ျားြုံသ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်။ သခသ
ုံ ့်
် ၎င်ျားတ၏အလုံ
ုံ ့်
ပ်ထတ
ဲ င
ွ ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ရအလ
ှ
ုံခတ ်ြုံ မ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၌ ဘုံရ ျားသြေင်
လုံပ်ခဆ င်ရန် စီစဉ်ထ ျားသည့်် အသစ်ခသ အမှုြုံ သ ၍ပင် မခတွျို့ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် သူတခလျှ
ုံ ့်
ြ်သည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားသည် လမ်ျားခဟ င်ျားတစ်ြေုံ
ြစ်ခနဆဲ ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်- အသစ် ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် တုံျားတြ်မှုတစ်ြေုံမျှ မရှခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယရှု ၏ ြ ျားစင်တင်ြေရ ြေင်ျား အြေျြ်ြုံ ဆြ်လြ်စဲြ
ွ ုံငထ
် ျားကြသည်၊ လူမျ ျားြုံ ခန င်တရ၍
မမတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံဝန်ြေရန် ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်် ြျင်က့် ြမှုြုံ ဆြ်လြ်လုံြ်န ကြသည်၊
အဆျားုံ တင
ုံ ခ
် အ င် ကြ့်ကြ့် ြေခသ သူသည် ြယ်တင်ြေရလမ်မ
ုံ ုံ ျားစြ ျားမျ ျားန္ှင ့််
့် ည်ဟူသည့်် ဆရ
ခယ ြ်ျ ျားသည် မန်ျားမ၏ ဦျားခြေါင်ျား ြစ်ပပီျား၊ မန်ျားမသည် မမြေင်ပန
ွ ျား် ြုံ န ြေရမည်ဟူသည့််
ဆရ
ုံ ုံ ျားစြ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ညီအစ်မမျ ျားသည် တရ ျားမခဟ ရဘဲ န ြေရုံ န ြေရမည်ဆသ
ုံ ည့်် ရုံ ျားရ အယူအဆြုံ
ဆြ်လြ်ခစ င်ထ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဦျားခဆ င်မပ
ှု စ
ုံ ြုံ
့် န်ျားကြခလသည်။ အြယ်၍ ထသ

ဆြ်လြ်လုံြန
် မည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အမှုသစ်ြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ြေ
် မ
ဲ့် ည် မဟုံတ်၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ အယူဝါဒမျ ျားထဲမှ လွတခ
် မ ြ်ခစန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်သြဲသ
့် ုံ ့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လွတလ
် ပ်မန္
ှု င
ှ ့်် လှပမှု နယ်ပယ်ထသ
ဲ ုံ ဦျား
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခြေတ်ြုံ
့် ခဆ င်န္င
ခ ပ င်ျားလဲခစသည့်် ဤအမှုအဆင်ြ
် တ ်တုံငြ
် လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ခ ပ ဆရ
ုံ မည်
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
ြစ်သည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ မည်သည်လ
့် ူသ ျားြမျှ သူြ
ုံ စ
် ျား မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤအထ၊
့် ယ
ဤခရစီျားခကြ င်ျား ပင်ပရှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်အ ျားလုံျားသည် လုံျားဝဥဿုံ
ရပ်တန်သွ
ုံ ရခသ သူမျ ျားသည် မမတ၏
ုံ ့်
့် ျားပပီျား ြစ်ြ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြြေ
ရပ်တည်ရ မျ ျား ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားပပီျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြုံ ြေရသည့်် လူတ၏
ုံ ့် အလုံပ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် လုံပ်ခဆ င်သည့််
အလုံပ်န္င
ှ ့်် တူညမ
ီ မ
ှု ရှသည်အ
့် တွြ်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် မည်သ၏
ူ ြုံယစ
် ျား
သူတလုံ
ုံ ့် ပ်ြုံငသ
် ည်ဟူသည့်် အခကြ င်ျားအရ မျ ျားသည်လည်ျား ထြ
ုံ သ
ဲ့် ပင်
ုံ ့် ြွဲ ပ ျားမရ
ှု ကြသည်
ှ
။
ဤသုံ ြစ်
့် ရ ြေင်ျားမှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် လုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်ခသ အမှုသည်
ြွဲ ပ ျားခသ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊ သုံ ြစ်
ူ ုံပ်ခဆ င်သမ
ူ ျ ျားသည် မတူညသ
ီ ည့််
့် ၍ အလ ျားတလ
ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ လ
် ြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အဆင်အ
ှ ျား် ြေင်ျားြေရခလသည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
့် တန်ျားမျ ျား အပ်န္င
အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြေရသည့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဆန်ျားသစ်သည့်် အလုံပ်အြေျြုျို့ြုံလည်ျား လုံပ်ခဆ င်ခြ င်ျား
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ယြေင်ခြေတ်ြ လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည့်် အလုံပ်အြေျြုျို့ြုံလည်ျား
ြယ်ရှ ျားခြ င်ျားြယ်ရှ ျားန္င
ုံ ၏
် ၊ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည့်် အရ သည် အသစ်ခသ
ခြေတ်ထရ
ဲ ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် အလုံခတ ်ြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ။ ယြေင်ခြေတ်ြ
အလုံပ်ြုံ ြယ်ရှ ျားရန်သ ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ကြပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ တုံြရ
် ုံ ြ်ြယ
ုံ ်စ ျား ပြုရန် ရည်ရွယ်သည့်် အသစ်ခသ အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခြေတ်မမီခတ သ
ှု ည်မျှြုံ
့် ည့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မမ
ပယ်ြျြ်သည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မအ
ှု သစ် မည်မျှြုံ ၎င်ျားတုံ ့်
စတင်ကြသည် ြစ်ခစ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူသ ျားန္ှင ့်် ြန်ဆင်ျားြေသတတဝါမျ ျားြုံသ ြုံယစ
် ျား ပြုဆဲ ြစ်သည်။
သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်ခတ ်တုံင ် အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်သည့်အ
် ြေါ၊ သူသည် ခြေတ်ခဟ င်ျား၏
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ပယ်ြျြ် ြေင်ျားြုံ ပွငလ
့်် င်ျားစွ မခကြည ခပ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခြေတ်သစ်တစ်ြေ၏
ုံ စတင်မြ
ှု ုံ တုံြရ
် ုံ ြ် မခကြည ခြေျ။ သူသည် မမ၏အမှုတွင ် ပွငလ
့်် င်ျားြ
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခလသည်။ သူရည်ရွယ်သည့်် အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ရ ၌ သူသည် ပွငလ
့်် င်ျား၏။
ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ သူ ခဆ င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည့်် အမှုြုံ သူ တြ
ုံ ်ရုံ ြ်ခြ ် ပသည်၊ သူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျားန္ှင ့််

စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပလျြ် နင်္ုံမူလ ရည်ရွယ်ထ ျားသည့်အ
် တုံငျား် သူ၏အမှုြုံ တုံြ်ရုံ ြ်
လုံပ်ခဆ င်ခလသည်။ လူသ ျား၏ အ မင်အရ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့််
သူ၏အလုံပ်တသည်
ုံ ့်
လည်ျား ယြေင်ခြေတ်မျ ျားထြ
ဲ အမှုမျ ျားန္ှင ့်် ြွ ြေ ျားခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
်၊ ဘုံရ ျားသြေင်
ြုံယတ
် ုံင၏
် ရှု ခထ င်မ
ှ ့်် ခရှ ျို့ဆြ်တုံျားတြ်မှု တစ်ြေမ
ုံ ျှသ ြစ်သည်။
့် ၊ှ ဤသည်မှ သူအမှု
့် ၏အဆြ်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် အမှု ပြုသည့်အ
် ြေါ၊ သူသည် မမ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ထုံတ်ခြ ် ပပပီျား၊
အသစ်ခသ အမှုြုံ တုံြ်ရုံ ြ် ယူခဆ င်လ ခလသည်။ ဆန်ြျင်
ဘြ်အခန ြင၊့်် လူသ ျား
့်
လုံပ်ခဆ င်သည်အ
့် ြေါတွင၊် ယင်ျားသည် စဉ်ျားစ ျားြေျင်ြေ
ှု င
ှ ့်် ခလ့်လ မှုမတ
ှ ဆင ့်် ြစ်သည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ျန်မန္
ယင်ျားသည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်မအ
ှု ခပေါ် တည်ခဆ ြ်ထ ျားသည့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မန္
ှု င
ှ ့််
ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည န္ှင ့်် စနစ်တြျရှခစ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တုံျားြေျဲျို့ ြေင်ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ လူသ ျား
လုံပ်ခဆ င်သည့်် အလုံပ်၏အန္ှစ်သ ရသည် အခ ြေြေင
ုံ ခ
် သ အမနြ
် ့် ုံ န ြေရန်န္င
ှ ့်် “လမ်ျားခဟ င်ျားမျ ျားြုံ
ြနပ်အသစ်မျ ျား ြင့်် ခလျှ ြ်လမ်ျားရန်” ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြြေ
ုံ ရခသ လူသ ျားမျ ျား ခလျှ ြ်သည်လ
့် မ်ျားခကြ င်ျားပင်လျင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် အစပျြုျားြေဲသ
ုံ ုံသည်။
့် ည့်် အရ အခပေါ် တည်ခဆ ြ်ထ ျားသည်ဟုံ ဆလ
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ အန္ှစ်ြေျြုပ်လုံြြ
် ၊ လူသ ျားသည် လူသ ျားသ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ဘုံရ ျားသြေင်
ြစ်ဆဲ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၁)” မှ

ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ခယရှု သည်လည်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားစွ ခ ပ ဆြေ
ုံ ပဲ့် ပီျား အမှုမျ ျားစွ
ပြုြေဲသ
ြေ ျားသနည်ျား။ သူသည် ဒခယလန္ှင ့်် မည်သုံ ့်
့် ည်။ သူသည် ခဟရှ ယန္ှင ့်် မည်သုံ ြွ
့်
ြွ ြေ ျားသနည်ျား။ သူသည် ပခရ ြြ်တစ်ပါျား ြစ်သခလ ။ သူသည် ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်ဟုံ
အဘယ်ခကြ င့်် ဆထ
ုံ ျားသနည်ျား။ ၎င်ျားတကြ
ုံ ့် ျားတွင ် ြွ ြေ ျားမှုမျ ျားမှ အဘယ်နည်ျား။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်် လူသ ျားမျ ျား ြစ်ကြပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည်
လူသ ျားအြုံ အနည်
ျားန္ှငအ
့်် မျ ျား တူညခ
ီ လသည်။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား
့်
ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြပပီျား အမှု ပြုြေဲက့် ြသည်။ ဓမမခဟ င်ျားြျမ်ျား၏ ပခရ ြြ်မျ ျားသည် ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားြုံ
ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြပပီျား၊ ထန
ုံ ည်ျားတူ ခယရှု သည်လည်ျား ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ ငန
့်် ည်ျား။
ဤခနရ တွင ် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားြေျြ်မှ အမှု၏သခဘ သဘ ဝအခပေါ် အခ ြေြေခပသည်။ ဤြစစရပ်ြုံ
ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင်ရန်၊ သင်သည် ဇ တပြတ၏ သခဘ သဘ ဝြုံ ထည်သ
့် င
ွ ျား် စဉ်ျားစ ျားရမည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ အတမ်အနြ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခပါ ့်ပြ်မှုြုံ

ထည်သ
့် င
ွ ျား် စဉ်ျားစ ျားရမည် မဟုံတ။် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အမှုန္င
ှ ့်် လူအထဲ
တင
ွ ် ၎င်ျားတအမှု
ုံ ့်
စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည့််
့်
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှုမျ ျားြုံ ဦျားစွ ပထမ အပမဲ သင် ထည်သ
့် င
ွ ျား် စဉ်ျားစ ျားရမည်။ ထအ
ုံ ြေျန်ြ
ပခရ ြြ်မျ ျား ခ ပ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည့်် ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားသည် လူ၏အသြ်တ ြုံ
မခထ ြ်ပခ
့် ၊ုံ ့် ခဟရှ ယ န္ှင ့်် ဒခယလ ြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားြ ရရှြေဲသ
ှု ျ ျားမှ
့် ပျားြေဲသ
့် ြဲသ
့် ည့်် လှုျို့ခဆ ်မမ
ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားမျှသ ြစ်ပပီျား၊ အသြ်လမ်ျားြေရီျား မဟုံတြေ
် ခ
ဲ့် ပ။ ခယခဟ ဝါ၏ တုံြရ
် ုံ ြ်
ြွင ့်် ပ ြေင်ျားခကြ ငသ
့််
မဟုံတပ
် ါြ၊ ခသမျြုျားမျ ျားအတွြ် မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ည့်် ထအ
ုံ မှုြုံ မည်သမ
ူ ျှ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ြစ်ြေမ
ဲ့် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ခယရှု သည်လည်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားစွ ခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည်၊
သခသ
ုံ ့်
် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရမည့်် လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ြေုံြုံ
လူသ ျားြ ရှ ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်် အသြ်လမ်ျားြေရီျား ြစ်ြေခ
ဲ့် ပသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ပထမအခန ြင ့််
ခယရှု သည် အသြ် ြစ်သည့်အ
် တွြ် လူသ ျား၏ အသြ်ြုံ သူ ခထ ြ်ပန္
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ဒုံတယအခန ြင ့််
့် င
သူသည် လူသ ျား၏ ခသွြည်မမ
ှု ျ ျားြုံ ခ ပ င်ျား ပန် ြစ်ခစန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ တတယအခန ြင ့််
ခြေတ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ခဆ င်ရွြ်ရန်အလငှ
ုံ ့် သူ၏ အမှုသည် ခယခဟ ဝါ၏ အမှုြုံ
ဆြ်ြေန္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ စတုံတထအြေျြ်အခန ြင့်် သူသည် လူသ ျားအတွငျား် ရှ လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ပ် ပီျား လူသ ျား ြေျြုျို့တဲသ
့် ည့်အ
် ရ ြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ပဉ္စမအခန ြင့်် သူသည်
ခြေတ်သစ်ြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားန္င
ုံ ပ် ပီျား ခြေတ်ခဟ င်ျားြုံ နင်္ျားုံ ြေျြုပ်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ယင်ျားမှ သူြ
ှ ့််
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်ဆြေ
ုံ ရ
ဲ့် သည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။ သူသည် ခဟရှ ယန္ှင ့်် သ မြ အ ြေ ျားခသ
ပခရ ြြ်မျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြွ ြေ ျားသည်။ ပခရ ြ်ြြ်မျ ျား၏ အမှုအတွြ် ခဟရှ ယြုံ
န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ပြေျြ် တစ်ြေအ
ုံ ြစ် ကြည်ခ
့် လ ။့် ပထမအခန ြင့်် သူသည် လူသ ျား၏အသြ်ြုံ
မခထ ြ်ပန္
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ပ။ ဒုံတယအခန ြင့်် သူသည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံြုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှြေဲခ
့် င
့် ပ။
သူသည် ခယခဟ ဝါ၏ ဦျားခဆ င်မခ
ှု အ ြ်တွင ် အမှု ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြွငလ
့်် ှစ်ရန်
မဟုံတြေ
် ခ
ဲ့် ပ။ တတယအခန ြင့်် သူခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သူ ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ပ။
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ထမှ ြွင ့်် ပြေျြ်မျ ျားြုံ တုံြရ
် ုံ ြ် ရရှြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
န ျားခထ င်ပပီျားလျြ်ပင်၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြ န ျားလည်မည် မဟုံတ်ခပ။ ထအ
ုံ နည်ျားငယ်ခသ
အရ မျ ျားသည်ပင် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားထြ် မပ၊ုံ ခယခဟ ဝါ၏
ြုံယစ
် ျား လုံပ်ခဆ င်ပပီျားသည့်် အမှု၏ ရှု ခထ ငတ
့်် စ်ြေထ
ုံ ြ် မပုံြေသ
ဲ့် ည်ြုံ သြ်ခသ ပြုံ ့်
လုံခလ ြ်ခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
် သူသည် ခယခဟ ဝါြုံ အ ပည့်အ
် ဝ ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ြေ
် ခ
ဲ့် ပ။ သူသည်
ခယခဟ ဝါ၏ အခစြေ၊ ခယခဟ ဝါ၏ အမှုထြ
ဲ တန်ဆ ပလ တစ်ြေုံ ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။ သူသည်
ပညတ်ခတ ်ခြေတ်အတွငျား် န္ှင ့်် ခယခဟ ဝါ၏ အမှု နယ်ပယ်အတွငျား် ၌သ အမှု ပြုြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်သည်။

သူသည် ပညတ်ခတ ်ခြေတ်ြုံ ခြျ ်လွန၍
် အမှုမ ပြုြေဲခ
် ့် ျင်ဘြ်အခန ြင ့်် ခယရှု ၏အမှုသည်
့် ပ။ ဆနြ
ြွ ြေ ျား၏။ သူသည် ခယခဟ ဝါ၏ အမှု နယ်ပယ်ြုံ ခြျ ်လွနြေ
် သ
ဲ့် ည်။ သူသည် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ြစ် အမှု ပြုြေဲပ့် ပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အ ျားလုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရန် ြ ျားစင်တင် ြေင်ျားြုံ
ြေြေဲရ
့် သည်။ ယင်ျားမှ သူသည် ခယခဟ ဝါ ပြုြေဲခ
့် သ အမှု၏အ ပင်မှ အမှုအသစ်ြုံ ပြုြေဲသ
့် ည်ဟုံ
ဆရ
ုံ ခပမည်။ ဤသည်မှ ခြေတ်အသစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြွငလ
့်် ှစ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သူသည် လူသ ျားြ
စွမ်ျားခဆ င်မရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် အရ ြုံ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ သူ၏အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ အ
ှု တွငျား် ရှ အမှု ြစ်ပပီျား လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ြေလ
ုံ ုံျား ပါဝင်ပတ်သြ်သည်။ သူသည်
လူအနည်ျားငယ်အထဲ၌သ အမှုမ ပြုြေဲသ
့် ုံ သူ
် ့် တ်ထ ျားသည့််
့် ြဲသ
့် ၏အမှုသည် အခရအတွြ် ြနသ
လူမျ ျားြုံ ဦျားခဆ င်ရန်လည်ျား ရည်ရွယ်ြေသ
ဲ့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားတစ်ဦျားအ ြစ်
မည်သလူ
ုံ ့် ဇ့် တြေြေဲသ
ုံ ြေျန်ြ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ဗျ ဒတ်မျ ျားြုံ မည်သခပျားြေဲ
ုံ ့်
ပ့် ပီျား၊
့် ည်၊ ထအ
အမှု ပြုရန် ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူသ ျားတစ်ဦျားအခပေါ် မည်သဆင်
ုံ ့် ျားသြ်ြေသ
ဲ့် ည် ဆသ
ုံ ည်တအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူဤအရ မျ ျားသည် လူြ မ မင်န္င
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မထခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည့်် ြစစရပ်မျ ျား ြစ်သည်။ သူသည်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ဟူခသ သြ်ခသအ ြစ် ဤသမမ တရ ျားမျ ျားြ အသျားုံ ခတ ်
ြေြဆ
ုံ ့် သ
ုံ ည်မှ လုံျားဝ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ဆပ
ုံ ်လြ်ြုံင ် ပန္င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ့်် လူအြုံ လြ်
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုအလယ်တင
ွ သ
်
ပင
ုံ ျား် ြေ ျား ြေင်ျားြုံ ပြု၍ရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤအရ သည်သ
စစ်မှန၏
် ။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ြစစရပ်မျ ျားသည် သင်အ
့် ြုံ ့်
မင်၍မရန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံငသ
်
ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား သန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
လူဇ့် တြေ ဇ တြေန္ဓ သည်ပင် အလုံျားစုံ မသန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ သင်သည်
သူလုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်သည့်် အမှုမသ
ှ
သူ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊ မ ြစ်သည်ြုံ အတည် ပြု
စစ်ခဆျားန္င
ုံ သ
် ည်။ ပထမအခန ြင ့်် သူ၏အမှုမှ သူသည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။
ဒုံတယအခန ြင့်် သူသည် လူသ ျား၏ အသြ်ြုံ ခထ ြ်ပခ
ုံ ပ် ပီျား လုံြခ
် လျှ ြ်ရမည့်် လမ်ျားြုံ
့် ပျားန္င
လူသ ျားအ ျား ပသန္င
ုံ သ
် ည်ြုံ မင်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင ်
ြစ်သည်ြုံ အြေင
ုံ အ
် မ သြ်ခသထူရန် လုံခလ ြ်ခပသည်။ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့််
သူ ပြုခသ အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ပ် ပီျား ထသ
ုံ ့် ခသ
ုံ ့်
အမှုမှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သူ၏အတွငျား် ၌ ရှသည်ြုံ မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်
ပြုြေဲသ
့် မှုသည် အဓြအ ျား ြင့်် ခြေတ်သစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြွငလ
့်် ှစ်ခပျားရန်၊ အမှုသစ်ြုံ ဦျားခဆ င်ရန်န္င
ှ ့််
့် ည်အ
နယ်ပယ်သစ် တစ်ြေြ
ုံ ုံ ြွငလ
့်် ှစ်ရန် ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်န္င
ှ အ
့်် ျားခလျ ်စွ ၊ ဤအရ မျ ျားြသ လျှင ် သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင ် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ အြေင
ုံ အ
် မ သြ်ခသထူရန် လုံခလ ြ်ခပသည်။

ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဤအရ သည် သူအ
့် ျား ခဟရှ ယ၊ ဒခယလန္ှင ့်် ကြီျား မတ်ခသ အ ြေ ျားပခရ ြြ်မျ ျားမှ
ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခစသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုခတ ်န္င
ှ ့်် လူ၏တ ဝန်ကြ ျား ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားမှု”
မှ

သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ လူ၏ အလုံပ်မှ မည်သြေွ
ုံ ့် ဲ ြေ ျားရမည်ဆသ
ုံ ည်ြုံ သရမည်။
လူ၏အလုံပ်တွင ် မည်သည့်အ
် ရ ြုံ သင် မင်န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ လူ၏အလုံပ်တွင ် သူအခတွ
ျို့အကြြု၏
့်
အရပ်လြခဏ မျ ျားစွ ရှသည်။ လူ ခြ ် ပသည့်် အရ သည် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြုံယပ
် င
ုံ အ
် လုံပ်သည်လည်ျား သူ၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ ခြ ် ပသည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် သူ၏ ြစ် ြေင်ျားသည်
လူ၏ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြွ ြေ ျားသည်။ လူ၏ ြစ် ြေင်ျားသည် လူ၏အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် အသြ်တ တြ
ုံ ့် ုံ (လူ၏
အသြ်တ တွင ် သူခတွျို့ ကြြုသည့်အ
် ရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကြြုဆရ
ုံ သည့်အ
် ရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူတွ
် ခသ
ှ
့် ငရ
အသြ်ရင
ှ သ
် န်မအ
ှု တွြ် ဒဿနမျ ျား) ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား မတူြွဲ ပ ျားခသ ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျားတင
ွ ်
ခနထင
ုံ သ
် ည့်် လူမျ ျားသည် မတူြွဲ ပ ျားခသ ြစ်တည်မမ
ှု ျ ျားြုံ ခြ ် ပခလသည်။ သင်သည်
လူမအ
ှု ြွဲျို့အစည်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ အခတွျို့အကြြုမျ ျား ရှသည် ြစ်ခစ၊ မရှသည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ်
သင်၏မသ ျားစအ
ုံ တွငျား် သင် အမှနတ
် ြယ်အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား ခတွျို့ ကြြုပြ
ုံ ုံ သင်ခြ ် ပခသ အရ တွင ်
ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်၊ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူမခ
ှု ရျား အခတွျို့အကြြုမျ ျား ရှ၊ မရှဆသ
ုံ ည်ြုံမူ သူ၏အမှုတွင ်
သင် မခတွျို့ န္င
ုံ ခ
် ပ။ သူသည် လူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ ခြ င်ျားမန
ွ စ
် ွ သရှပပီျား၊ လူအမျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု အမျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျားြုံ သူ ထုံတ်ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည်
လူသ ျားမျ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ပုံနြ
် န်တတ်ခသ အ ပြုအမူတြ
ုံ ့် ုံ
ခြ ် ပရ တွင ် သ ၍ပင် ခတ ်ခလသည်။ သူသည် ခလ ြီဆန်ခသ လူမျ ျားအလယ်တင
ွ ်
အသြ်မရှငဘ
် ၊ဲ သူသည် ခသမျြုျားမျ ျား၏သဘ ဝန္ှင ့်် ခလ ြီဆန်ခသ လူမျ ျား၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမအ
ှု ျားလုံျားြုံ သရှခလသည်။ ဤသည်မှ သူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူသည်
လူသ ျား သဘ ဝြုံ အ ပည့်အ
် ဝ န ျားလည်ခသ ခကြ င၊့်် ခလ ြန္ှင ့်် ဆြ်ဆမှုမရှခသ ်လည်ျား၊
ြမဘ ကြီျားန္ှင ့်် ဆြ်ဆသည့်် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ သူသ၏။ သူသည် လူမျြ်
လုံျားြ မ မင်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့်
လူန့် ျားမျ ျားြ မကြ ျားန္င
ုံ သ
် ည့်် ယခနန္ှ့် င ့်် အတတ်န္စ
ှ ်ြေုံလုံျားထြ
ဲ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်အခကြ င်ျားြုံ
သခလသည်။ ဤအရ တွင ် အသြ်ရှငသ
် န်မအ
ှု တွြ် အခတွျားအခြေေါ်မဟုံတခ
် သ ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူတုံ ့်
န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ရန် ြေြ်ြေဲခသ အြ
့် ွယရ
် မျ ျားပါဝင်သည်။ ဤသည်မှ လူတထ
ုံ ့်
ြွငဟ
့်် လျြ်ရပပီ
ှ ျား လူတထ
ုံ ့် မှလည်ျား ြွယဝ
် ြ
ှ ်လျြ်ရသည့်
ှ
် သူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျား ြစ်သည်။

သူခြ ် ပသည့်အ
် ရ သည် သ မန်ထြ်လွနြ
် ဲခသ လူတစ်ဦျား၏ ြစ် ြေင်ျားမဟုံတဘ
် ၊ဲ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ပင်ြအ
ုံ ရည်အြေျင်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ သူသည် ြမဘ ခလ ြသုံ ြေရီ
့် ျားမထွြ်ခသ ်လည်ျား၊
ယင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အရ ရ တင
ုံ ျား် ြုံ သသည်။ သူသည် အသပည သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မမ
ှု ရှသည့်် “လူခမျ ြ်ဝမျ ျား” န္ှင ့်် အဆြ်အသွယ်ရခသ
ှ
်လည်ျား၊
အသပည ထြ် မငသ
့်် ြဲသ
့် ုံ ကြီ
် သည့်
ှ
် စြ ျားမျ ျားြုံ
့် ျား မတ်ခသ လူသ ျားမျ ျားအထြ်တွငရ
ခြ ် ပခလသည်။ သူသည် လူသဘ
ဝမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ အစဉ်အလ မျ ျားန္ှင ့်် အသြ်ြုံ
့်
န ျားမလည်သည့်် ထူြ ထအ
ုံ ခသ လူတစ်စုံအတွငျား် တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝအ ျား အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ရ
် န် ခစြေင
ုံ ျား် န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် တစ်ြေျန်တည်ျားတွင ်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ ယုံတ်ညြ
့်
န္ှမ်ြ
ဝြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည်
့် ျခသ လူသဘ
့်
အခသွျားအသ ျားရသည့်
ှ
် မည်သည်လ
့် ူမဆ၏
ုံ ြစ် ြေင်ျားထြ် မငမ
့်် ျားသည့်် သူ၏ ြစ် ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။
သူအတွ
ြ် သူလုံပ်ခဆ င်ရန်လုံအပ်ခသ အလုံပ်ြလ
ုံ ုံပ်ရန်န္င
ှ ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ အန္ှစ်သ ရြုံ အြုံနအ
် စင် ထုံတ်ခြ ် ပရန် ရှု ပ်ခထွျားြ ၊ ဝန်ခလျားခစပပီျား
ယုံတည
် ခ
့် သ လူမခ
ှု ရျားအသြ်တ ြုံ ခတွျို့ ကြြုရန် မလုံအပ်ခပ။ ယုံတည
် ခ
့် သ လူမခ
ှု ရျား
အသြ်တ သည် သူ၏ဇ တြေန္ဓ ြုံ မတည်ခဆ ြ်ခပျားခြေျ။ သူ၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည်
လူသ ျား၏ မန ြေမှုြုံသ ခြ ် ပပပီျား၊ လူြုံ ခလ ြန္ှငဆ
့်် ြ်ဆရန်အတွြ် အခတွျို့အကြြုမျ ျားန္ှင ့််
သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံ မခထ ြ်ပခ
ွ ၊် လူအြွ
့် ပျားခြေျ။ သူသည် လူြုံ အသြ် ြင ့်် ခထ ြ်ပြေ
့် ျန်တင
့် ဲျို့အစည်ျား
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူ၏မသ ျားစြ
ုံ ုံ ခလ့်လ စစ
ုံ မ်ျားရန် မလုံအပ်ခပ။ လူြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားသည် သူ၏ ဇ တြေန္ဓ န္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ အခတွျို့အကြြုမျ ျား၏ ခြ ် ပြေျြ်တစ်ြေုံ
မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားသည် လူ၏မန ြေမှုြုံ အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ သရှြ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ စြ်ဆပ
ုံ ်ပပီျားခန ြ် လူ၏မခ ြ င်မ
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏
့် တ်မှုန္င
ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ သူ ပြုခသ အမှုအ ျားလုံျားသည် လူထ
့် သုံ သူ
့် ၏စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
ထုံတခ
် ြ ် ပရန်န္င
ှ ့်် သူ၏ ြစ်တည်မှုြုံ ခြ ် ပရန် ရည်ရွယ်ခပသည်။ သူသ လျှင ် ဤအမှုြုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ၏
် ။ ယင်ျားသည် အခသွျားအသ ျားန္ှင ့်် လူတစ်ဦျားြ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် အရ တစ်ြေုံ
မဟုံတခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် သူ၏ ဇ တြေန္ဓ ၏ အခတွျို့အကြြုြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည့်အ
် ရ
မဟုံတခ
် ပ။ လူလုံပ်ခသ အလုံပ်မှ သူ၏အခတွျို့အကြြုြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည့်အ
် ရ ြစ်သည်။

အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သည် မမတ၏
ုံ ့် ြုံယ်ပင
ုံ ် အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ ခ ပ ဆကုံ ြ၏။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမမ တရ ျားြုံ တုံြရ
် ုံ ြ်ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ လူသည် သမမ တရ ျားြုံ သူ၏
ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားန္ှင ့်် ြုံြ်ညသ
ီ ည့်် အခတွျို့အကြြုြုံသ ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် လသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည်
စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အြေျန် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပထဝီဝင် အြနအ
် ့် သတ်မျ ျားခအ ြ်တင
ွ ် မရှခပ။
သူသည် သူ၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ အြေျန်မခရွ ျား၊ ခနရ မခရွ ျား ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ သူ န္ှစ်သြ်သည့်အ
် တင
ုံ ျား်
သူအလုံပ်လုံပ်ခလသည်။ လူ၏အလုံပ်သည် သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်စပ် စဉ်ျားစ ျားရမည့််
အခ ြေအခနမျ ျား ရှ၏။ ထအ
ုံ ရ မျ ျား မရှပါြ၊ သူသည် အလုံပ်လုံပ်န္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ၏အသပည သမဟုံ
ုံ ့် တ် သမမ တရ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ၏
အခတွျို့အကြြုြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတ်ခပ။ တစ်စုံတစ်ရ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ အ
် မှု ြစ်သည်၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူ၏အလုံပ် ြစ်သည်ဆသ
ုံ ည်ြုံ ခ ပ ရန်၊ သငအ
့်် ခန ြင ့်် ထန္
ုံ စ
ှ ်ြေကုံ ြ ျားြ
ြွ ြေ ျားြေျြ်မျ ျားြုံ န္ှုင်ျားယှဉ်ရုံ န္င်
ှု ျားယှဉ်ရမည် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြေတ်ြုံ ဦျားခဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် အမှုသစ်ြုံ စတင်လှုပ်ရှ ျားခစရန် တစ်ြေုံတည်ျား ြင ့််
လူဇ့် တြေယူလ ခပသည်။ ဤအြေျြ်ြုံ သင်တုံ န့် ျားလည်ရန် လုံအပ်သည်။ ဤသည်မှ
လူသ ျား၏လုံပ်ငန်ျားတ ဝန်န္င
ှ ့်် မျ ျားစွ ြွ ြေ ျားပပီျား၊ ထန္
ုံ စ
ှ ်ြေြ
ုံ ုံ တစ်ြေျန်တည်ျားတွင ် ခြ ် ပရန် မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေျ။
လူသ ျားသည် အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြ်ရန် အသျားုံ ပြု ြေင်ျား မြေရန္င
ုံ မ
် ီတွင ် အြေျန်ြ လကြ မင်စ
့် ွ
ပျြုျားခထ င်ြေရြန္ှ
ုံ ့် င ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရြုံ လ
ဝမျြုျားသည် အထူျားသ ြင့််
့် ုံအပ်ပပီျား၊ လုံအပ်သည့်် လူသဘ
့်
အဆင်အ
ုံ န
ှ ် လူသဘ
ဝ၏ အသစတ်ြုံ
့် တန်ျား မင်သ
့် ည့်် အရ မျြုျားတစ်ြေုံ ြစ်၏။ လူသည် ပမ
့်
ထန်ျားန္င
ုံ ရ
် မည်သ မြ၊ အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်န္ယ်ရ တွင ် သူ၏အ ပြုအမူြုံ ထန်ျားြေျြုပ်သည့််
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားစွ ြုံလည်ျား ခန ြ်ထပ် န ျားလည်ရမည် ြစ်သည်၊
ထအ
ုံ ့် ပင် သူသည် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူ၏ြျင်ဝ
ုံ ရ
် အသပည အခကြ င်ျားြုံ သ ၍ပင်
့် တ်ဆင
ခလ့်လ သင် ြေင်ျားဆီသုံ စ
ှ ် မြှြုပ်ထ ျားရမည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားအခန ြင့််
့် တ်န္စ
ြည်ဆ
့် ည်ျားထ ျားသင်ခ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် လူသ ျားြုံ
့် သ အရ မျ ျား ြစ်၏။ သခသ
ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏အမှုလည်ျား မဟုံတသ
် ည့်အ
် တွြ် ဤသည်မှ လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင် အတွြ် မဟုံတ်လှခပ။ ထထြ်
ုံ ့်
ယင်ျားသည် သူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့််
တြ
ုံ ရ
် ုံ ြခ
် ြ ် ပြေျြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် သူ ပြုသင်ခ
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် တုံြရ
် ုံ ြ် အခြ င်အထည်
့် သ အမှုန္င
ခြ ်မတ
ှု စ်ြေုံ ြစ်သည်။ (သဘ ဝအ ျား ြင့်် သူ၏အမှုြုံ သ မန်ြ လျှြ န္ှင ့်် ကြြုရ ြျပန်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ

သင်ခ
့် ည်ျားြုံ ့်
့် လျ ်ခသ အြေျန်တွင ် ခဆ င်ရွြ်ပပီျား၊ သူ၏အမှုခတ ်ြုံ ြည်ဆ
အြေျန်ခရ ြ်ခသ အြေါတွင ် အစ ပြုခပသည်။) သူသည် လူ၏အသြ်တ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတ်
လူ၏အလုံပ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သြ် ြေင်ျားမရှခပ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ သူ၏လူသဘ
ဝသည်
့်
ဤအရ တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ြင့်် (ဤအရ ြ သူ၏အမှုြုံ ထြေြ
ုံ ်ခစ ြေင်ျားမရှခသ ်လည်ျား) ြည်ဆ
့် ည်ျား
ထ ျား ြေင်ျားမရှခပ။ သူအတွ
ြ ် ထသ
ုံ ုံ လုံ
န်ြျသည့်အ
် ြေါတွင၊် သူသည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ
့်
့် ပ်ခဆ င်ြုံ အြေျ
့်
ြည်ဆ
့် ည်ျားရုံ သ ြစ်သည်။ သူ၏အဆင်အ
် ရ ြစ်သည် ြစ်ခစ၊ သူသည် သူ
့် တန်ျား မည်သည့်အ
လုံပ်ခဆ င်သင်ခ
ုံ ့် ဆြ်တုံျား၏။ သူန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ၍
် လူြ
့် သ အမှု ြင့်် ခရှ ျို့သသ
မည်သည့်အ
် ရ သသည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ် သူန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် လူသ ျား၏ အယူအဆြ မည်သည့်အ
် ရ
ြစ်ပါခစ၊ သူ၏အမှုသည် အလျှငျား် ထြေြ
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၃)” မှ

လူသ ျား၏အလုံပ်သည် အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားတစ်ြေုံအတွငျား် ရှခနပပီျား အြနအ
် ့် သတ် ရှ၏။ လူတစ်ဦျားသည်
အဆငတ
့်် စ်ြေုံြေ၏
ုံ အလုံပ်ြုံသ လုံပ်န္င
ုံ ပ် ပီျား ခြေတ်တစ်ခြေတ်လုံျား၏ အလုံပ်ြုံ မလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ သူသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျားမျ ျား အလယ်သုံ ဦျားခဆ
င်လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
့်
လူသ ျား၏အလုံပ်သည် သီျား ြေ ျား အြေျန်တစ်ြေ၊ုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အဆငတ
့်် စ်ဆငန္
့်် င
ှ သ
့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည်။
ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် လူသ ျား၏ အခတွျို့အကြြုသည် ယင်ျား၏ အတင
ုံ ျား် အတ
တစ်ြေရ
ုံ ခသ
ှ
ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ လူ၏အလုံပ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ၍ မရခပ။ လူ၏
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမျ ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ၏အသပည သည်
သီျားသန ် အတ
ုံငျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ တွြ်သ သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။ လူသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့်
ဝည ဉ်ခတ ်အ ျား ြငသ
့််
ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားြေရန္င
ုံ ပ် ပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ြင ့်် လုံျားဝ
မ ပည့်ဝ
် န္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် လူ ခလျှ ြ်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားသည် လုံျားဝ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အလုံ ြစ်သည်ဟုံ သင်ခ ပ ၍မရခပ။ လူ ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ သ
် ည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသဘ
ဝ၏
့်
အတင
ုံ ျား် အတ အတွငျား် တွငရ
် ပပီ
ှ ျား ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျား၏စတ်ထြ
ဲ အခတွျားမျ ျား၏ အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားြုံ
မခြျ ်လွနန္
် င
ုံ ခ
် ပ။ သမမ တရ ျား လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ သ
် အ
ူ ျားလုံျားသည်
ဤအပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားအတွငျား် တွင ် ခတွျို့ ကြြုကြရခလသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ခတွ
ျို့ ကြြုြေျန်တွင ်
့်
ယင်ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျား ြေရသည့်် ပုံမန
ှ လ
် ူသ ျား အသြ်တ ၏
အခတွျို့အကြြုတစ်ြေုံ အပမဲ ြစ်၏။ ယင်ျားသည် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျားအသြ်တ မှ ခသွြည်ခသ
ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားနည်ျားလမ်ျားတစ်ြေုံ မဟုံတခ
် ပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသ ျား အသြ်တ မျ ျား အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျား၏

အခ ြေြေအုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားြေရလျြ်
သမမ တရ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ခတွ
ျို့ ကြြုကြရသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် ဤသမမ တရ ျားသည် လူတစ်ဦျားမှတစ်ဦျား
့်
ြွဲ ပ ျားပပီျား၊ ယင်ျား၏နြ်ရှုင်ျားမသ
ှု ည် လူ၏ အခ ြေအခနန္ှင ့်် ဆြ်န္ယ်ခပသည်။ ၎င်ျားတခလျှ
ုံ ့်
ြ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားသည် သမမ တရ ျားြုံ လုံြစ
် ျားရှ ခြွသတ
ူ စ်ဦျား၏ ပမ
ုံ န
ှ လ
် အသြ်
ူ ့်
တ ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားြုံ
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျား ြေရသည့်် ပုံမန
ှ လ
် ူတစ်ဦျား ခလျှ ြ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားဟုံ ခြေေါ်ခြ င်ျားခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်ဟုံသ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပသည်။ ၎င်ျားတခလျှ
ုံ ့်
ြ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားသည် သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ခလျှ ြ်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်ဟုံ မဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပ။
ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျား အခတွျို့အကြြုတွင၊် လုံြစ
် ျားရှ ခြွခသ လူတသည်
ုံ ့်
မတူညခ
ီ သ ခကြ င်၊့် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်သည်လည်ျား တူညမ
ီ မ
ှု ရှခပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူတခတွ
ုံ ့် ျို့ ကြြုခသ ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျားန္ှင ့််
၎င်ျားတုံ အခတွ
ျို့အကြြု၏ အပင
ုံ ျား် အ ြေ ျားမျ ျားသည် မတူညခ
ီ သ ခကြ င်၊့် ပပီျားလျှင ်
့်
၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်န္င
ှ အ
့်် ခတွျားမျ ျား ခရ ခန္ှ ြေင်ျားခကြ င၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျို့အကြြုသည် မတူညခ
ီ သ
အတင
ုံ ျား် အတ မျ ျားထ ခရ ခန္ှ လျြ်ရခလသည်
ှ
။ လူအသီျားသျားီ သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားသည့်၊်
တစ်ဦျားြေျင်ျား အခ ြေအခနမျ ျားန္င
ှ အ
့်် ညီ သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်ကြသည်။ သမမ တရ ျား၏ စစ်မှနခ
် သ
အဓပပ ယ်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ၎င်ျားတ၏န
ုံ ့်
ျားလည်မသ
ှု ည် မ ပည့်စ
် ုံသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျား၏ ရှု ခထ ငတ
့်် စ်ြေုံ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရှု ခထ င်အ
့် ြေျြုျို့သ ြစ်ခလသည်။ လူခတွျို့ ကြြုခသ သမမ တရ ျား၏ နယ်ပယ်သည်
လူအသီျားသျားီ ၏ အခ ြေအခနမျ ျားန္ှင ့်် တစ်ခ ပျားညီ တစ်ဦျားမတ
ှ စ်ဦျား ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခလသည်။ ဤနည်ျား ြင ့််
တူညခ
ီ သ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ မတူြွဲ ပ ျားခသ လူမျ ျားြ ခြ ် ပသည့်အ
် ြေါ
ြေ ျားန ျားြန
ုံ က် ြခလသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ လူ၏အခတွျို့အကြြုသည် အပမဲ အြနအ
် ့် သတ်မျ ျားရှပပီျား
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံြုံ လုံျားဝ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူခြ ် ပခသ အရ သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ ့်် အလွနန
် ျားီ ြပ်စွ ြုံြည
် ပီ ပီျား၊ လူ၏ အခတွျို့အကြြုသည်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ခဆ င်ရွြ်ခသ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် အလွနန
် ျားီ ြပ်ခနလျှငပ
် င်၊
လူ၏အလုံပ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုအ ြစ် မင်၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင် သူြ
့် ုံ
ခပျားအပ်ထ ျားသည့်် အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်လျြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အခစြေသ ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူသည်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားြေရသည့်် အသပည န္ှင ့်် သူ၏ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား
အခတွျို့အကြြုမျ ျားမရ
ှ ရှခသ သမမ တရ ျားမျ ျားြုံသ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ထွြ်ခပါြ် ြစ်ရန် လူသည် အရည်အြေျင်ျားမ ပည့်မ
် ီသြဲသ
့် ုံ သတ်
မှတြေ
် ျြ်မျ ျားြုံ မ ပည့်မ
် ီခပ။
့်
သူ၏အလုံပ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်သည်ဟုံ သူ ဆပ
ုံ င
ုံ ြေ
် င
ွ မ
့်် ရှခပ။ လူတင
ွ ် လူ၏ အလုံပ်လုံပ်သည့််
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားရပပီ
ှ ျား၊ လူအ ျားလုံျားသည် ြွဲ ပ ျားခသ အခတွျို့အကြြုမျ ျားရြ
ှ
မတူညခ
ီ သ

အခ ြေအခနမျ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြသည်။ လူ၏အလုံပ်တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားမခ
ှု အ ြ်တွငရ
် သည့်
ှ
် သူ၏ အခတွျို့အကြြုအ ျားလုံျား ပါဝင်သည်။
ဤအခတွျို့အကြြုမျ ျားသည် လူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျားြုံသ ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြစ်တည် ြေင်ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံြုံ ြုံယစ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူ၏အလုံပ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ြယ
ုံ စ
် ျားမ ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူ၏အလုံပ်န္င
ှ ့်် လူ၏ အခတွျို့အကြြုသည်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပည့်စ
် ခ
ုံ သ အလုံခတ ် မဟုံတခ
် သ ခကြ င ့်် လူခလျှ ြ်ခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားသည် သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ခလျှ ြ်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်ဟုံ ဆ၍
ုံ မရခပ။
လူ၏အလုံပ်သည် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားထဲသုံ ြျဆင်
ျားလွယပ် ပီျား၊ သူအလုံ
ပ်၏ နည်ျားစနစ်သည်
့်
့်
ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေုံသုံ လွ
် ငတ
့်် ြူ ခဘ င်ြေတ်ြေရြ ၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ
့် ယလ
အြေျြုပ်အြေျယ်ြင်ျားခသ လမ်ျားတစ်ြေသ
ုံ ုံ ဦျား
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။ ခန ြ်လုံြ်အမျ ျားစုံသည်
့် ခဆ င်န္င
ြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်တစ်ြေအ
ုံ တွငျား် တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ က် ြပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏ခတွ
ုံ ့်
ျို့ ကြြုမှု
နည်ျားလမ်ျားသည်လည်ျား ယင်ျား၏နယ်ပယ်ထတ
ဲ ွင ် ြနသ
် ့် တ်ြေရခလသည်။ လူ၏ အခတွျို့အကြြုသည် အပမဲ
အြနအ
် ့် သတ်ရ၏။
ှ
သူ၏အလုံပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ နည်ျားစနစ်သည်လည်ျား အမျြုျားအစ ျား အနည်ျားငယ်ထ
ြနသ
် ့် တ်ြေရပပီျား၊ သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင် ြယ
ုံ ်တုံင၏
် အမှုန္င
ှ ့််
န္ှုင်ျားယဉ်
ှ ၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်၊ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် လူ၏ အခတွျို့အကြြုသည်
အြနအ
် ့် သတ်ရခသ
ှ
ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ
မည်သလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ၊ ယင်ျားသည် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားအ ျား ြင ့်် ပတ်ဆျားီ မြေရခပ။ ယင်ျားြုံ
မည်သလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ပပီျားစီျားသည် ြစ်ခစ၊ နည်ျားစနစ် တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလမျှထ ြနသ
် ့် တ်မထ ျားခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွြ် မည်သည့်် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျားမျှ မရှခပ- သူ၏အမှုအ ျားလုံျားသည်
လွတပ် ငမ်ျားပပီျား အြေျြုပ်အခန္ှ င် ြင်ျားခလသည်။ လူသည် သူခန
် င်ျား အြေျန်မည်မျှြုံနဆ
် ျားုံ ပါခစ၊
့် ြ်လုံြရ
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ပြုသည့်န
် ည်ျားလမ်ျားမျ ျားြုံ စျားုံ များုံ သည့်် မည်သည့်ဥ
် ပခဒသြုံမျှ
အန္ှစ်မြေျြုပ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် မူအရ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယင်ျားြုံ နည်ျားလမ်ျားသစ်မျ ျား ြင ့််
အပမဲလုံပ်ခဆ င်ြ အသစ်ခသ တုံျားတြ်မမ
ှု ျ ျား အပမဲရပပီ
ှ ျား ယင်ျားြုံ လူြ လြ်လှမ်ျားမမီန္င
ုံ ခ
် ပ။
အြေျန်ြ လတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် မတူြွဲ ပ ျားခသ အလုံပ်အမျြုျားအစ ျား အြေျြုျို့ န္ှင ့််
လူတြ
ုံ ့် ုံ မတူြွဲ ပ ျားခသ ဦျားခဆ င် ြေင်ျား နည်ျားလမ်ျားမျ ျားရန္
ှ င
ုံ ြ
် ၊ ထသ
ုံ ုံ ပြုလုံ
ပ် ြေင်ျား ြင ့်် လူတသည်
ုံ ့်
့်
အသစ်ခသ ဝင်ခရ ြ်မှုမျ ျားန္ှင ့်် ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား အပမဲရခလသည်
ှ
။ သူသည် အသစ်ခသ
နည်ျားလမ်ျားမျ ျား ြင ့်် အပမဲ အမှု ပြုခသ ခကြ င၊့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ
ဥပခဒသမျ ျားြုံ မသ မင်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ ပပီျားလျှင ် ထသ
ုံ ုံ ြင
့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်လုံြမ
် ျ ျားသည်
့် သ

စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားအ ျား ြင ့်် ြနသ
် ့် တ်ြေလ ရ ြေင်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင၏
် အမှုသည်
လူတ၏အယူ
ုံ ့်
အဆမျ ျားြုံ အပမဲခရှ င်ရှ ျားပပီျား ထအ
ုံ ယူအဆမျ ျားြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ခလသည်။ စစ်မှနခ
် သ
န္ှလုံျားသ ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင် ခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြပ် ပီျား သူြ
ုံ ့် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် ုံ လုံြ်စ ျားရှ ခြွခသ သူတသ
စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြေရမည် ြစ်ပပီျား မည်သည့်် စည်ျားမျဉ်ျားခအ ြ်တွငမ
် ျှ မရှဘဲ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့်် ဘ သ တရ ျား အယူအဆမျ ျား ြငမ
့်် ျှ ြေျြုပ်ထန်ျားမြေရဘဲ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ ခ
် ပသည်။ လူ၏အလုံပ်သည် ၎င်ျား၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် ၎င်ျားြယ
ုံ ်တင
ုံ ်
စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ ခပေါ် အခ ြေြေ၍ လူတြ
ုံ ့် ုံ ခတ င်ျားဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျား ပြုခလသည်။
ဤသတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျား၏ စန္ှုနျား် မျ ျားသည် တြျသည့်် နယ်ပယ်တစ်ြေအ
ုံ တွငျား် တင
ွ ် ြနသ
် ့် တ်ထ ျားပပီျား၊
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျားသည်လည်ျား အလွန ် ြနသ
် ့် တ်မရ
ှု ှခလသည်။ ဤသုံ ြင
့် ၊့််
ခန ြ်လုံြ်မျ ျားသည် ဤြနသ
် ့် တ်ထ ျားခသ နယ်ပယ်အတွငျား် တွင ် မရည်ရွယ်ဘန္
ဲ င
ှ ့််
အသြ်ရင
ှ မ
် ကြသည်။ အြေျန်ြုံနလ
် ွန ် လ သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ဤအရ မျ ျားသည် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားန္ှင ့််
ရုံ ျားရ ဓခလ့်မျ ျား ြစ်လ သည်။ အြယ်၍ ြ လတစ်ြေ၏
ုံ အလုံပ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ မကြြုရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ မရရှခသျားသည့််
သူတစ်ဦျား၏ ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရပါြ၊ ၎င်ျား၏ခန ြ်လုံြမ
် ျ ျားအ ျားလုံျားသည် ဘ သ ခရျားသမ ျားမျ ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေုံြေဆနြ
် ့် ျင်ရ တွင ် ြျွမ်ျားြျင်သမ
ူ ျ ျား ြစ်လ ကြခပလမ်မ
ုံ ့်
င၊့်် အြယ်၍
့် ည်။ ထခကြ
တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်သည် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီခသ ခြေါင်ျားခဆ င်တစ်ဦျား ြစ်ပါြ၊ ထလ
ုံ ူသည်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ ကြြုရမည် ြစ်ပပီျား စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရခပမည်။ တရ ျားစီရင်မှုြုံ
မကြြုခတွျို့ခသျားခသ သူမျ ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ် ရှခြ င်ျားရခနန္
ှ
င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
မခရရ သြဲသ
့် ုံ မစစ်
မန
ှ ခ
် သ အရ မျ ျားြသ
ုံ
ခြ ် ပခလသည်။ အြေျန်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ုံ
့်
မခရရ သြဲသ
့် ုံ သဘ
ဝလွနခ
် သ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားထဲသုံ ဦျားခဆ
င်လမ်မ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်
့်
့်
လုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည် လူ၏ ဇ တပြတန္ှင ့်် မြြ
ုံ ်ညခ
ီ ပ။ ယင်ျားသည် လူ၏ အခတွျားမျ ျားန္ှင ့််
မြြ
ုံ ်ညဘ
ီ ၊ဲ လူ၏ အယူအဆမျ ျားြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ခလသည်။ ယင်ျားသည် မခရရ ခသ ဘ သ ခရျား
အခသွျားအခရ င်မျ ျားန္ှင ့်် မစွနျား် ထင်ျားခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုရလဒ်မျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားမြေရခသျားသည့်် သူတစ်ဦျားဦျားြ မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထရ
ုံ လဒ်မျ ျားြုံ လူ၏အခတွျားမျ ျားြ
လြ်လှမ်ျားမမီန္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

၂။ သန်ရို့ ှငား် တသ ဝည ဉ်တတ ်၏အမှုနင
ှ ်ို့ ဝည ဉ်ဆားု မျ ား၏အမှုကု
ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ အြန်ြန်မ ပြုလုံပ်ခပ၊ လြ်ခတွျို့မြျခသ အလုံပ်ြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်မလုံပ်ခဆ င်ခပ၊ သူသည် လူသ ျားြုံ အလွနအ
် ြျွ ခတ င်ျားဆမ
ုံ ှုမျ ျား မ ပြုလုံပ်သလုံ၊
လူသ ျား၏ အသစတ်ြုံ ခြျ ်လွနခ
် သ အလုံပ်ြုံလည်ျား သူမလုံပ်ခဆ င်ခပ။ သူလုံပ်ခသ
အမှုဟူသမျှသည် လူသ ျား၏ သ မန်အသစတ် အတုံငျား် အတ အတွငျား် ၌ရှပပီျား သ မန်လူသဘ
ဝ၏
့်
အသစတ်ြုံ မခြျ ်လွနသ
် ည်အ
့် ပင် သူ၏အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏
သ မန်လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ရ ြ သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ် ြစ်လျှင၊်
လူသ ျားသည် ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ ှန ် ြစ်လ ပပီျား သူ၏လူသဘ
ဝမှ ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ ဆျားုံ ယုံတ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရတုံ အခပေါ်
့်
တုံျားပွ ျားခသ အသပည တစ်ြေြ
ုံ ုံ ရရှပပီျား သမမ တရ ျားြုံ ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ကြီျားမ ျားစွ ခတ ငတ
့်် မှုတစ်ြေုံ
သူ၌ရှခလသည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ လျှင ် လူသ ျား၏အသြ်တ ပမ
ုံ ုံ ကြီျားထွ ျားခလခလ၊ လူသ ျား၏
့် ရ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြ ပမ
ုံ ခ
ုံ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် ွမ်ျား ရှလ ခလခလ ြစ်သည်—
ယင်ျားအရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူအသြ်
ြစ်လ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ အြယ်၍
့်
လမ်ျားြေရီျားတစ်ြေုံြ လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရ ြစ်ခသ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှလျှင၊်
လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှလျှင၊် ထအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ သူ
့် ြ
့် ုံ
ခြေေါ်ခဆ င်လ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှလျှင၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ စစ်မှနခ
် သ သခဘ ခပါြ်
န ျားလည်မြ
ှု ုံ သူအ
ုံ လ
် ျှင၊် ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၏လူသဘ
ဝြုံ ပ၍
ုံ ပင် နမ်ြ
့် ျခစပပီျား
့် ျား မခပျားန္င
့်
သူ၏အသစတ်ြုံ ပ၍
ုံ မူမမှနခ
် စလျှင၊် ဤလမ်ျားြေရီျားမှ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား မဟုံတခ
် ပ၊ ယင်ျားမှ
နတ်ဆျားုံ တစ်ခြ င်၏ အလုံပ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လမ်ျားြေရီျားခဟ င်ျားတစ်ြေုံ ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
တုံတခ
ုံ ပ ရလျှင ် ယင်ျားမှ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မျြ်ခမှ ြ်အလုံပ်မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုြုံ သရှသူတသ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ခြျနပ်ခစန္င
ုံ ၏
် ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ သည်အ
့် ရ န္ှင ့်် စ တန်ထမှ လ သည့်အ
် ရ တြ
ုံ ့် ုံ သင် န ျားလည်ရမည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ ခသ အရ သည် သင်ြ
့်် ုံ
့် ုံ သ ၍ ကြီျားမ ျားခသ ရှငျား် လင်ျား ပတ်သ ျားမှု ြင ့်် သငြ

ရူ ပါရုံ မျ ျားခပျားပပီျား၊ သငြ
့်် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ယြေင်ထြ် သ ၍ နီျားြပ်ခစသည်။ သင်သည် ခလျားနြ်သည့််
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ ညီအစ်ြခ
ုံ မ င်န္မ
ှ တန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ မျှခဝြေစ ျားသည်၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝန်ထပ
ုံ ်ဝန်ပျားုံ အတွြ် အခရျားထ ျားမြ
ှု ုံ ပသန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရပပီ
ှ ျား၊ ဘယ်ခသ အြေါမျှ ဆုံတ်ယတ
ုံ ်မသွ ျားသည့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်သည့်် န္ှလုံျားသ ျားတစ်ြေုံ သင်၌ ရှခလသည်။ သငအ
့်် တွြ် ခရှ ျို့တွင ် ခလျှ ြ်လှမ်ျားြုံ ့်
လမ်ျားတစ်ြေုံ ရှ၏။ စ တန်ထမှ လ ခသ အရ သည် ရူ ပါရုံ မျ ျားြုံ သင်န္င
ှ အ
့်် တူ ခပျ ြ်ြယ
ွ ်သွ ျားြုံ ့်
ြစ်ခစပပီျား၊ ယြေင်ြ သင်ရြေဲ
ှ သ
ှ ့််
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျား ဆျားုံ ရှု ျားြုံ ့် ြစ်ခစသည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ြေပ်ြေွ ြေွ ြစ်လ သည်၊ သင်၏ ညီအစ်ြုံခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအတွြ် သင်၌
့် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ မရှဘဲ
အမုံနျား် တရ ျားန္ှင ့်် ပည်ခ
့် နခသ န္ှလုံျားသ ျားတစ်ြေုံ ရှ၏။ သင်သည် ခမျှ ်လင်ြေ
ဲ့်
ြ ၊ အသင်ျားခတ ်
့် ျြ်မလ
အသြ်တ ြုံ အသြ်ရှငရ
် န် ဆန္ဒမရှခတ သ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခသ
့် ြဲသ
သင်၏န္ှလုံျားသ ျားသည်လည်ျား မရှခတ ခ
့် ပ။ ဤသည်မှ စ တန်၏ လုံပ်ခဆ င်မှု ြစ်ပပီျား၊
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ ဝည ဉ်မျ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြ ဆြ
ုံ ်ခရ ြ်ခစသည့်် အြျြုျားဆြ်လည်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၂၂” အစအဦျား၌ ြေရစ်ခတ ်၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျား မှ
့်

သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် လြ်ဦျားမှုရယူခသ လမ်ျား ပ ြေင်ျားန္ှင ့််
အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျား ပစ
ုံ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ယင်ျားြ လူတြ
ုံ ့် ုံ
မတုံနမ
် လှုပ်ခနြေွင ့်် မခပျားခပ။ ယင်ျားြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စတ်သြ်သ မှုြုံ ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားသည်၊
ယကုံ ြည် ြေင်ျားန္ှင ့်် သန္နဋ္ဌ န်ြုံ ခပျားပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေရြုံ၎င်
ုံ ့် ုံ
့် ျားတြ
အ ျားထတ
ုံ ်န္င
ုံ ခ
် စသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ၊ လူတသည်
ုံ ့်
တြ်ကြစွ
ဝင်ခရ ြ်န္င
ုံ က် ြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မတုံနမ
် လှုပ်မခန၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြအ ျားခပျား ြေင်ျား မြေရဘဲ၊
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
် ြယ
ုံ ်စမ
ွ ်ျားြယ
ုံ စ
် ြင ့်် ပြုမူကြခလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်
အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ လူတသည်
ုံ ့်
န ြေြုံ လ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် န္ှမ်ြေ
်ရင်လျြ်၊
့် ျြုံ ခပျ
့် ုံလ ျားပပီျား မမတြ
့်
ဝမ်ျားခ မ ြ်ဝမ်ျားသ ြစ်ကြပပီျား လုံလုံလ ျားလ ျား ရှကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတွငျား် ၌ န ြျင်ြ
န္ုံနယ်ခသ ်လည်ျား၊ ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်ရန် သန္နဋ္ဌ န်ရကြခလသည်
ှ
။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဝမ်ျားခ မ ြ်စွ
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားကြသည်၊ န ြေန္င
ုံ က် ြပပီျား၊ လူအလ
ုံဆန္ဒ ြင ့်် စွနျား် ထင်ျားြေရ ြေင်ျား မရှ၊ လူသ ျား၏
့်
အယူအဆ ြင ့်် စွနျား် ထင်ျားြေရ ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျား၏ အလုံဆန္ဒမျ ျားန္ှင ့်် ကြရွ ယ်ြေျြ်မျ ျား၏
စွနျား် ထင်ျားြေရ ြေင်ျား ဧြန်မုံြေျ မရှကြခပ။ လူတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်မြ
ှု ုံ
ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားရခသ အြေါ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတွငျား် ၌ အထူျားသ ြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ကြသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ ရ
် ခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ညီအစ်ြုံ

ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအ ျား ြေျစ် ြေင်ျားတုံ ြင်
ှ ခ
် နထင
ုံ က် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
့် ့် အသြ်ရင
ခပျ ်ရင်ခစသည့်် အရ မျ ျား၌ ခပျ ်ရင်ကြပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ရွ ရှ သည်အ
့် ရ မျ ျားြုံ ရွ ရှ ကြသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် ြေင်ျား ြေရခသ လူတသည်
ုံ ့်
ပုံမန
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝရှကြပပီျား၊ သမမ တရ ျားြုံ
စဉ်ဆြ်မ ပတ် ခလ့်လ လုံြစ
် ျားကြြ လူသဘ
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားကြ၏။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခ ြေအခနသည် ခြ င်ျားသထြ်
ခြ င်ျားလ ကြပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသဘ
၀သည် ပုံမန
ှ ် ြစ်သထြ် ြစ်လ ခလြ ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့်
ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်မအ
ှု ြေျြုျို့သည် မြ
ုံ ်မဲခြ င်ျား မုံြ်မဲန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ကြရွ ယ်ြေျြ်မျ ျားမှ
မှနြ
် န်သည်၊ ၎င်ျားတ၏ဝင်
ုံ ့်
ခရ ြ်မှုသည် အ ပြုသခဘ ခဆ င်သည်၊ ၎င်ျားတုံအခန
ြင ့်် အခန္ှ ငအ
့်် ယှြ်
့်
ြစ်ခစြုံ မကြ
ြုျားစ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် တွင ် ယုံတမ
် မှု မရှခပ။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့်
ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ်သည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား စစ်မှနသ
် ည်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျားဘဝ၏ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ လူသ ျား၏အထဲတွင ် အလုံပ်လုံပ်ပပီျား၊ သူသည် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူတ၏
ုံ ့်
အမှနတ
် ြယ် ရှ ခြွလုံြ်စ ျား ြေင်ျားအတင
ုံ ျား် လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် တွင ် ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် လမ်ျား ပမှုတြ
ုံ ့် ုံ
ခဆ င်ရွြ်ခလသည်။ လူတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ သူသည်
ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူတ၏
ုံ ့် လုံအပ်ြေျြ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျား ပပပီျား ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား၏။ သူသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ခထ ြ်ပခ
ဲ့် ည့်အ
် ရ န္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် ပျားပပီျား၊ ၎င်ျားတုံ ြေျ
့် ြုျို့တသ
မ ပည့်စ
် မ
ုံ မ
ှု ျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ နည်ျား ြင့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျား ပပပီျား
ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားခလသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ
တြယ့်အ
် သြ်တ တွင ် ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားပပီျား လမ်ျား ပြုံ ့် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် မမတ၏
ုံ ့်
တြယ့်အ
် သြ်တ မျ ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုမှသ လျှင၊်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ ၎င်ျားတုံ ့် မင်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခနစဉ်အသြ်
တ မျ ျားတွင၊်
့်
လူတသည်
ုံ ့်
အ ပြုခဆ င်ခသ အခ ြေအခန တစ်ြေုံတွငရ
် ပပီ
ှ ျား၊ ပုံမန
ှ ဝ
် ည ဉ်ခရျားရ အသြ်တ တစ်ြေုံ
ရှပါြ၊ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အလုံပ်ြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ က် ြခပသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခ ြေအခန တစ်ြေတ
ုံ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ စ
့် ျားခသ ြ်ကြခသ အြေါ
၎င်ျားတ၌
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားရကြ၏။
ှ
၎င်ျားတုံ ဆုံ
ုံ စ်ရ ြုံ
့် ခတ င်ျားကြခသ အြေါ လှုျို့ခဆ ်ြေရကြ၏။ တစ်စတ
၎င်ျားတုံ ရင်
ုံ ရ
် ခသ အြေါ၊ မတုံနမ
် လှုပ် မ ြစ်ကြခပ။ ပပီျားလျှင ် အမှုအရ မျ ျား
့် ဆင
ြစ်ပျြ်ခနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားအတွငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား သင်ယူခစလုံခသ
သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ့် မင်န္င
ုံ က် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မတုံနမ
် လှုပ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ျားနည်ျား ြေင်ျား
မရှကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် တြယ့်် ပဿန မျ ျား ရှကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမမှုမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ

န ြေရန် လုံလုံလ ျားလ ျား ရှကြခပသည်။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုအ ျား ြင ့်် မည်သည့်အ
် ြျြုျားတရ ျားမျ ျားြုံ ရရှသနည်ျား။ သင်သည်
မြ
ုံ ်မဲခသ သူ ြစ်န္င
ုံ ပ် ပီျား သ မင်မှု ြင်ျားမဲခ
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် ြ င်ျား ြင်ျားမဲန္
့် င
ဝည ဉ်ခတ ်သည် အလုံပ်လုံပ်ြရှ
ုံ ့် ြ ၊ သငအ
့်် ထဲတွင ် ယုံကြည် ြေင်ျား ရှလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ခြျနပ်ခလ ြ်ခအ င် မြေျစ်န္င
ုံ ဟ
် ူ၍ သင် အပမဲြေစ ျားရလမ်မ
့် ည်။ ခရှ ျို့တွင ် အြေြ်အြေဲမျ ျား မည်မျှ
ကြီျားမ ျားပါခစ ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြြ
် ုံ သင်
လုံလုံလ ျားလ ျား ရှလမ်မ
ုံ ့်
သင်၌
့် ည်။ အခကြ င်ျားြစစတသည်
့်
ြစ်ပျြ်လ လမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ သည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် စ တန်ထမှ
့် ည် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားတသည်
လ သည်ဆသ
ုံ ည်မှ သငအ
့်် ြုံ ရှ
် သ ်လည်ျား၊ သင်သည် ခစ ငဆ
့်် င
ုံ ျား် န္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် မဟုံတခ
့် ည်
့် ငျား် လင်ျားလမ်မ
ြစ်ပပီျား၊ တုံဏဘ
ှ ခဝ ြစ် ြေင်ျား ရှလမ်မ
့် ၊ုံ ့် ခပါခလျ
် ပ။
့် ည် မဟုံတ်သြဲသ
့်
့် ြေင်ျား ရှလမ်မ
့် ည် မဟုံတခ
ဤသည်မှ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ပမ
ုံ န
ှ အ
် မှု ြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည်
သငအ
့်် တွငျား် တွင ် အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ တြယ့်ြေ
် ြ်ြေဲမမ
ှု ျ ျားြုံ သင် ရင်ဆင
ုံ ရ
် ခသျား၏တစ်ြေါတစ်ရတွင ် သင်ြ
ုံ ကြျားခစလမ်မ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှခသ
့် ုံ ငခ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ တစ်ြေါတစ်ရ သင် ခြျ ်လ ျားန္င
အရ မျ ျား ရှလမ်မ
ုံ ့်
် ဤအရ အ ျားလုံျားမှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
့် ည်၊ သခသ
ပမ
ုံ န
ှ အ
် မှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အဆင်တ
ြစ်၏။ သင်သည် ထအ
ုံ ြေြ်အြေဲမျ ျားြုံ
့် စ်ဆင်သ
့်
မခြျ ်လ ျားြေဲခ
ုံ ့် ပင် ထအ
ုံ ြေျန်၌ သင်သည် အ ျားနည်ျားပပီျား မခြျနပ်မမ
ှု ျ ျား ြင ့််
့် သ ်လည်ျား၊ ထအ
ပည့်ခ
် သ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ပုံငျား် တင
ွ ် သင်သည် အကြင်ျားမဲခ
့် သ ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ်န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်၏။ သင်၏ တုံဏဘ
ှ ခဝ ြစ် ြေင်ျားသည် ပမ
ုံ န
ှ အ
် ခတွျို့အကြြုမျ ျားြုံ သင် မရှြရန်
ုံ ့်
မဟန်တ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ခ ပ ပပီျား၊ သငြ
့်် ုံ မည်သုံ ့်
့် ျားန္င
တုံြြေ
် ြ
ုံ ်ကြသည် ြစ်ခစ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်န္င
ုံ ဆ
် ဲ ြစ်၏။ ဆုံခတ င်ျားြေျန်အတွငျား် ၌၊
အတတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ထ သင် အလွန ် ခြျျားဇူျားခကြျားတင်ရြေဲ
ှ သ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည်ဟုံ အပမဲြေစ ျားရပပီျား၊ ထသ
အရ မျ ျားြုံ တစ်ြန်ကြြုရသည့်အ
် ြေါတုံငျား် ဘုံရ ျားသြေင် စတ်ခြျနပ်ခစရန်န္င
ှ ့်် ဇ တပြတြုံ
ပစ်ပယ်ရန် သင် စတ်ဆျားုံ ြတ်ခလသည်။ ဤြေွနအ
် ျားသည် သငအ
့်် တွငျား် ၌ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အမှု ရှသည်ြုံ ပသခပသည်။ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
ပမ
ုံ န
ှ အ
် ခ ြေအခနပင် ြစ်၏။
စ တန်ထမှ လ သည့်် အလုံပ်မှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ျား။ စ တန်ထမှလ ခသ အလုံပ်၌
လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ရှ ရူ ပါရုံ မျ ျားသည် ခဝဝါျားခနခလသည်။ လူတ၌
ုံ ့် ပမ
ုံ ှနလ
် သဘ
ူ ့်
ဝ မရှကြခပ၊ ၎င်ျားတုံ ့်
လုံပ်ရပ်မျ ျား၏ခန ြ်ြွယ်ရှ ကြရွ ယ်ြေျြ်မျ ျားမှ မှ ျားယင
ွ ျား် ခနပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ

ြေျစ်ရန်ဆန္ဒရခသ
ှ
်လည်ျား၊ ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် တွင ် စွပ်စဲြေ
ွ ျြ်မျ ျား အပမဲရခနြ
ှ
၊ ဤစွပ်စဲြေ
ွ ျြ်မျ ျားန္ှင ့််
အခတွျားမျ ျားသည် ၎င်ျားတုံ အသြ်
တ ၏ ကြီျားထွ ျားမြ
ှု ုံ ခဘ င်ြေတ်ထ ျားရင်ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ အ
် ခ ြေအခနတွင ်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ လ
ြေင်ျားမှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တ ျားဆျားီ ရင်ျား ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် တွင ်
့်
စဉ်ဆြ်မ ပတ်ခသ အခန္ှ ငအ
့်် ယှြ်မျ ျား ြစ်ခစခလသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် တွင ်
စ တန်၏အလုံပ် ရှသည်န္င
ှ ့်် တစ်ပပြုင်နြ်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့တွင ်
ပငမ်သြ် ြေင်ျား မရှန္င
ုံ က် ြခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် မည်သည့်အ
် ရ လုံပ်ရမည်ြုံ
မသကြ- လူမျ ျား အတူတြွ စုံခဝျားကြသည်ြုံ ၎င်ျားတုံ ့် မင်ကြသည့်အ
် ြေါ၊ အခဝျားသုံ ့်
ထွြ်ခ ပျားြေျင်ကြပပီျား၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ဆုံခတ င်ျားသည့်အ
် ြေါ ၎င်ျားတ၏မျြ်
ုံ ့်
စမျ ျားြုံ မမှတ်န္င
ုံ က် ြခပ။
နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်သည် လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ကြ ျားြ ပုံမန
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားြုံ ြျြ်ဆျားီ ပပီျား၊
လူတ၏
ုံ ့် ယြေင်ရူပါရုံ မျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယြေင် အသြ်တ ဝင်ခရ ြ်မှု လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ
ြခမ ြ်ြမ ြစ်ခစ၏။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ထ လုံျားဝ တုံျားဝင်ြေျဉ်ျားြပ် ြေင်ျား
မရှန္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အခန္ှ ငအ
့်် ယှြ် ြစ်ခစပပီျား ြေျြုပ်ခန္ှ င်သည့်အ
် ရ မျ ျား အပမဲ
ြစ်ပျြ်ခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြုံ ရှ မခတွျို့ န္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ရန် ြေွနအ
် ျားမဲလ
ှ ့်် ၎င်ျားတုံ၏
ုံ ်လျြ်
့် ျြ်န္င
့် စတ်ဝည ဉ်မျ ျား ဆုံတ်ယတ
ြျန်ရစ်ကြခလသည်။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏အလုံပ်၏ သရုံပ်သြန်မျ ျား ြစ်ကြ၏။
စ တန်၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်၏ သရုံပ်သြန်မျ ျားမှ - ကြ့် ကြ့်မြေန္င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ခသ မြေန္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ သငြ
့်် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့တွင ် အ ပစ်ရခသ
ှ
သူတစ်ဦျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သစစ မရှခသ သူတစ်ဦျား
ြစ်လ ခစ ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ စ တန် ကြ ျားဝင်ခန္ှ င်ယ
ှ ခ
် သ အြေါ၊ သငအ
့်် တွငျား် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
့် ြ
ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သစစ ခစ င်သ
ုံ ့် ုံ သင် ဆျားုံ ရှုျား၏၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားမှ
့် ြေင်ျားတြ
ြယ်ရှ ျားပစ်ြေရ၏။ သင်သည် သမမ တရ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်ြုံယ်တုံင၏
် တုံျားတြ်မြ
ှု ုံ ရရှခအ င်
အ ျားထတ
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။ သင်သည် ဆုံတ်ယတ
ုံ ်ြ မတုံနမ
် လှုပ် ြစ်လ ၏၊ သင်သည် ြုံယြ
့်် ုံယြ
် ုံယ်
အလုံလုံြ၏
် ၊ အ ပစ်တရ ျား၏ ပျျို့ န္ှမှု့် ြုံ သင် ဇြ်ပခ
ုံ ပျားပပီျား အ ပစ်တရ ျားြုံ မမုံနျား် တျားီ ခပ။ ထုံ ပင်
့်
စ တန်၏ ကြ ျားဝင်ခန္ှ င်ယ
ှ မ
် ှုသည် သငြ
့်် ုံ အြျငပ
့်် ျြ် ပ ျားခစသည်။ ယင်ျားသည် သငအ
့်် တွငျား် ၌
့် ြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တထ
ုံ ့် မှုြုံ ခပျ ြ်ြွယ်ခစပပီျား သင်အ
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍
့် ျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
မခြျမနပ်ခ ပ ခစြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခများြေန
ွ ျား် ထတ
ုံ ်ရန် ဦျားတည်ခစလျြ် သူြ
် ့် ျင်ခစသည်။
့် ုံ ဆနြ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင် စွနပ
် ့် စ်မည့်် အန္တရ ယ်ပင် ရှခလသည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် စ တန်ထမှ
လ ခပသည်။

န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်န္င
ှ ့်် စ တန်၏အလုံပ်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမ်ခမွျို့သည့်၊် န္ူျားညသ
့် ည့်၊် ြေျစ်ြေင်ြွယ် ြစ်ပပီျား င်္ရုံတစုံြ်ရှသည့်် နည်ျားလမ်ျား၊ အထူျား
ြေျငြေ
့်် ျငြေ
့်် ျန်ြေျန်ရပပီ
ှ ျား သငခ
့်် လျ ်သည့်် နည်ျားလမ်ျားတစ်ြေုံ ြင ့်် အမှု ပြုခပသည်။ သူ၏ နည်ျားလမ်ျားြ
သငအ
့်် ထဲတွင၊် “ဘုံရ ျားသြေင်သည် ငါြ
ွ ခ
့်် ပျားရမည်”၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် “ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ုံ ဤအရ လုံပ်ြေင
ငါြ
ုံ ရ လုံပ်ြေင
ွ ခ
့်် ပျားရမည်” ဟူသည့်် ပင်ျားထန်ခသ ြေစ ျားြေျြ်ဆင
ုံ ရ
် တုံန ် ပန်
ှု ျ ျား မဆွခပျားခပ။
့် ုံ ထအ
့် မမ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သည်ျားမြေန္င
ုံ ခ
် လ ြ်ခအ င် ြစ်ခစသည့်် ထသ
ုံ ုံ စ
ုံ ရ
် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် တ်ပုံငျား် ဆင
ြေစ ျားြေျြ်ဆင
ုံ ရ
် ပင်ျား ပမှုမျြုျားြုံ သငအ
့်် ျား လုံျားဝ မခပျားခပ။ ထသ
ုံ ုံ မဟုံ
တခ
် လ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်လြ်ြေသည့်အ
် ြေါတွငပ
် င်
သင်မည်သြေ
ုံ ့် စ ျားရသနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ကသဇ အ ဏ န္ှင ့်် တန်ြေျားုံ ြုံ သင်ြေစ ျားမသည့်အ
် ြေါ
သင်မည်ြသ
ဲ့် ုံ ြေ
့် စ ျားရသနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသခဘ သဘ ဝရှပပီျား၊
အစဉ်ခလျားစ ျားလုံြန
် အပ်သည်ဟုံ ြေစ ျားရသခလ ။ (ြေစ ျားရပါသည်။) ဤအြေျန်မျ ျားတွင ်
သင်ြယ
ုံ ်တုံငန္
် င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ကြ ျားတွင ် ခဝျားြွ မှု သင်ြေစ ျားရသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ မှု
သင်ြေစ ျားရပါသခလ ။ မြေစ ျားရခပ- ယင်ျားထြ်၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် ပည့်သ
် ည့်် ကြည်ညြုမှုြုံ ြေစ ျားရ၏။ ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ လူတုံ ြေ
့် စ ျားရသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခကြ င ့်် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။...
...ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားအခပေါ် အမှု ပြုပပီျား လူသ ျားြုံ သူ၏ သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ုံျား ြငပ
့်် ါ
မတ်န္ျားုံ သည်။ အ ပန်အလှနအ
် ျား ြင၊့်် စ တန်သည် လူသ ျားြုံ မတ်န္ျားုံ ပါသခလ ။ လူသ ျားြုံ
သူမ မတ်န္ျားုံ ခပ။ ဆနြ
် ့် ျင်ြြ်အခန ြင၊့်် သူသည် လူသ ျားြုံ အန္တရ ယ် ပြု ြေင်ျားအခကြ င်ျား
ခတွျားခတ ရင်ျား အြေျန်မျ ျားစွ ြုံနခ
် လသည်။ ထသ
ုံ ုံ ့် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ လူသ ျားြုံ
အန္တရ ယ် ပြု ြေင်ျားအခကြ င်ျား သူ စဉ်ျားစ ျားခနြေျန်တွင၊် သူြ စတ်အခ ြေအခနသည်
အခရျားတကြီျား ြစ်သည့်် စတ်အခ ြေအခနတစ်ြေုံ ြစ်သည်မဟုံတ်ခလ ။ (ဟုံတပ
် ါသည်။) ထခကြ
ုံ ့်
င၊့််
လူသ ျားမျ ျားအခပေါ် စ တန်၏ လုံပ်ခဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍၊ စ တန်၏ မလုံမန
ုံ ျား် ထ ျားစတ် န္ှင ့််
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် သဘ ဝြုံ ပည့်စ
် လ
ုံ ုံခလ ြ်စွ ခြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည့်၊် စ တန်၏ မုံနျား် တျားီ ြေင်ျားြုံ သင်တအ
ုံ ့် ျား
အမှနတ
် ြယ် သြေွငခ
့်် ပျားန္င
ုံ သ
် ည့်် စြ ျားရပ်န္စ
ှ ်ြေုံ ငါမှ့် ရှ၏။ စ တန်၏ လူသ ျားြုံ ြေျဉ်ျားြပ်မတ
ှု ွင၊်
စ တန်သည် မမ၏ ရည်မှနျား် ြေျြ်မျ ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့်် မမ၏ အထန်ျားအြွပ်မခ
ဲ့် သ ပင်ျား ပသည့်ဆ
် န္ဒြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ လူြုံ အလုံျားစုံ ထန်ျားြေျြုပ်မှု ရရှန္င
ငှ
ုံ ပ် ပီျား လူြုံ ဆျားုံ ရွ ျားစွ အန္တရ ယ် ပြုန္င
ုံ သ
် ည့််
အတင
ုံ ျား် အတ ထ လူတစ်ဦျားစီတင
ုံ ျား် ြုံ အပမဲ အတင်ျားအြျပ် ခနရ ယူြ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြေ
် ျင်ခလသည်။

“အတင်ျားအြျပ် ခနရ ယူ” သည် ဆသ
ုံ ည်မှ မည်သည့်အ
် ရ ြဆ
ုံ လ
ုံ ုံသနည်ျား။ ယင်ျားသည်
သင်၏သခဘ တူညြေ
ီ ျြ်န္င
ှ ့်် ြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ြေခ
ုံ လ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သခဘ တူညြေ
ီ ျြ် မပါဘဲန္င
ှ ့််
ြစ်သည့်အ
် ရ တစ်ြေခ
ုံ လ ။ ယင်ျားသည် သင်သလျြ် ြင ့်် ြစ်သခလ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်မသဘဲလျြ်
ြစ်သခလ ။ အခ ြမှ ယင်ျားသည် သင် လုံျားဝ မသဘဲလျြ် ြစ်ပျြ်ခပသည်။ ယင်ျားသည်
သင်သတမမူမသည့်် အခ ြေအခနမျ ျားတွင ် ြစ်ပျြ်၏၊ သငြ
့်် ုံ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ခ ပ ပင်မခ ပ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လုံပ်ပင်မလုံပ်ခဆ င်ဘ၊ဲ အခကြ င်ျား ပြေျြ်မရှ၊ ဆြ်စပ်အခကြ င်ျားအရ မရှဘဲစ တန်သည် သငြ
့်် ုံ ပတ်လျြ်၊ သငြ
့်် ုံ ဝန်ျားရလျြ် ရှခပသည်။ ခြေါင်ျားပုံ ြတ်ရန် အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ
သူရှ ခနသည်၊ ထခန
ုံ ့် ြ် သငြ
့်် ုံ အလုံျားစုံ ထန်ျားြေျြုပ်မြ
ှု ုံ ရရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် သငအ
့်် ခပေါ်
အန္တရ ယ် ြစ်ခစ ြေင်ျားတည်ျားဟူခသ သူ၏ ရည်မှနျား် ြေျြ်မျ ျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှရင်ျား၊ သငြ
့်် ုံ
အတင်ျားအြျပ် သမ်ျားပြ
ုံ ်သည်၊ သငြ
့်် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် လသည်။ ဤသည်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ဆွလ
ဲ ုံရန် အ ပင်ျားအထန်ကြြုျားပမ်ျားသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ စ တန်၏ ထျားုံ စအြျဆျားုံ
ရည်ရွယြေ
် ျြ်န္င
ှ ့်် အ ပြုအမူ ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အတုံမရှ ဘုံရ ျားသြေင်ြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ် (၄)” မှ

သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတအထဲ
ုံ ့်
၌ တစ်ြေျန်လုံျား အလုံပ်လုံပ်ခနသည်ဟုံ အြေျြုျို့ခသ
လူမျ ျားြ ခ ပ ကြသည်။ ဤသည်မှ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ အြယ်၍ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ အစဉ်အပမဲ ရှခနသည်ဟုံ ခ ပ မည်ဆပ
ုံ ါြ၊ ယင်ျားသည်
လြ်ခတွျို့ြျခပလမ်မ
ုံ ့် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခတွျားခြေေါ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အသစတ်တသည်
ုံ ့်
့် ည်။ အြယ်၍ ၎င်ျားတြ
အြေျန်တုံငျား် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ခနသည်ဟုံ ခ ပ မည်ဆပ
ုံ ါြ ယင်ျားသည်လည်ျား လြ်ခတွျို့ြျခနမည် ြစ်ပပီျား
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ ရှခနခကြ င်ျားြုံ ယင်ျားြ ပသခပလမ်မ
့် ည်။
အြယ်၍ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ အစဉ်အပမဲ အလုံပ်လုံပ်ခနြ ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် ြေင်ျားြုံ တစ်ြေျန်လုံျား
ြေစ ျားခနရပပီျား၊ အြေျန်တုံငျား် တွင ် အသစ်ခသ အသပည ရရှသည်ဟုံ ခ ပ ပါြ၊ ဤသည်မှ
မည်သည့်န
် ည်ျားန္ှငမ
့်် ျှ ပမ
ုံ ှနမ
် ဟုံတခ
် ြေျ။ ဤသည်မှ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သဘ ဝလွနအ
် ရ ြစ်သည်။
ယင်ျားသခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် နတ်ဆျားုံ မျ ျား ြစ်ကြသည်မှ သသယ စျားုံ စဉ်ျားမျှ ြစ်စရ မလုံခြေျ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ် လူဇ့် တထဲသုံ ကြလ
ခသ အြေါတွငပ
် င်၊ သူစ ျားရမည့်် အြေျန်မျ ျားန္ှင ့််
့်
အန ျားယရ
ူ မည့်် အြေျန်မျ ျား ရှခပသည်၊ လူသ ျားမျ ျားဆလ
ုံ ျှင ် ဆြ
ုံ ွယရ
် မရှပပီ။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
စွဲြပ် ြေင်ျားြေရပပီျားသမ
ူ ျ ျားသည် ဇ တပြတ၏အ ျားနည်ျားြေျြ် မရှသည်ပ
့် ုံ ခပါြ်ခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်

အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ စွနလ
် ့် တ်ရန်န္င
ှ ့်် စွနပစ်
် ့် ရန် တတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စတ်ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား
ြင်ျားမဲက့် ြြ ညြှဉ်ျားဆဲ ြေင်ျားြုံ ကြ့်ကြ့်ြေ ြေင်ျားင ှ တတ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရပပီ
ှ ျားလျှင ် စျားုံ စဉ်ျားမျှ ခမ ပန်ျားန္မ
ွ ်ျားနယ် ြေင်ျားြုံ
မြေစ ျားရဘဲရသည်
ှ
မှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဇ တပြတြုံ လွနခ
် မ ြ် သွ ျားသည်အ
့် လ ျားပင် ြစ်သည်။
ဤသည်မှ အလွနအ
် မင်ျား သဘ ဝလွနသ
် ည် မဟုံတ်သခလ ။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်သည်
သဘ ဝလွန ် ြစ်၏၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ မည်သည့်လ
် ူသ ျားမျှ ရရှခအ င် မစွမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ြေျ။
ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မှု ြင်ျားမဲ့်ခသ သူမျ ျားြ ယင်ျားသခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ မင်သည်အ
့် ြေါ အ ျားြျကြ၏ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျား၌ အလွနအလွ
် ့်
န ် အ ျားမ န်ရပပီ
ှ ျား ကြီျားမ ျားခသ
ယုံကြည် ြေင်ျားရှြ အ ျားနည်ျားြေျြ်၏လြခဏ စျားုံ စဉ်ျားမျှြုံ မည်သည့်အ
် ြေါမှ မ ပကြဟုံ ၎င်ျားတြ
ုံ ့်
ခ ပ ဆကုံ ြသည်။ စင်စစ်တင
ွ မ
် ူ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
နတ်ဆျားုံ အလုံပ်၏ သရုံပ်သြန်မျ ျားြေျည်ျားသ ြစ်ကြ၏။
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သ မန်လူတတွ
ုံ ့် င ် မလွဲဧြန်ပင် လူသ ျား၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျား
့် ခ
ရှကြခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်၊ ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မျြ်ခမှ ြ်ခတ ်
ရှခသ သူမျ ျား၏ ပမ
ုံ န
ှ အ
် ခ ြေအခန ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င် ြေင်ျား (၄)” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားသန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အဓြအမှုမှ ဉ ဏ်အလင်ျားရခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် အလင်ျားခပျား ြေင်ျား၊
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်အ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ျားလည်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အတွငျား် ဝင်ခရ ြ်ခစ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူမျ ျားအ ျား သမမ တရ ျားြုံ
န ျားလည်ခစရန် လမ်ျား ပ ြေင်ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျားအတွငျား် ဝင်ခရ ြ်ခစ ြေင်ျား၊ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ပတ်ဝန်ျားြျင်
အမျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျား၏အလယ်တွင ် လူတြ
ုံ ့် ုံ ဉ ဏ်အလင်ျားရခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် အလင်ျားခပျား ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား န ျားလည်ခစ ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။ မှနခ
် ပသည်၊
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အမျြုျားမျြုျားခသ လူမျ ျား၊ အရ မျ ျားန္ှင၊့်် ရုံပ်ဝတထြုမျ ျားမှတစ်ဆင်လ
့် ည်ျား
လူမျ ျားြုံ ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်ခစရန် ရည်ရွယြေ
် ျြ် ြင့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျား၊ ပြု ပင် ြေင်ျား၊
့်
ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားတုံ ့် ပြုသည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အ ျားလုံျားြုံ
အုံပ်ြေျြုပ်ြ ၊ လူမျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲရန်န္င
ှ ့်် စလ
ုံ င်ခစရန် အခ ြေအခနအမျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျားြုံ
စီစဉ်လျြ်ရသည်
ှ
။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုတွင ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုမှ
ရှု ခထ ငမ
့်် ျြုျားစုံ ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားမှ မြေင်ျားြေျြ်မရှဘဲ ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်သည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် ြုံျားြယ
ွ ်ထ ျား ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား၊ အခပေါ်ယအ ျား ြင ့််

ခလ ြဆန်သည်ဟုံ လုံျားဝမထင်ရခသ ်လည်ျား၊ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားြူျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထတ
ဲ ွင ် ရှငျား် လင်ျားစွ န ျားလည်ကြသည်။ ဆန်ြျင်
ဘြ်အ ျား ြင်၊့် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
့်
အလုံပ်မှ မူ ဆန်ျား ပ ျားစွ ပင် ဝည ဉ်ခလ ြဆန်သည်၊ ၎င်ျားအလုံပ်ြုံ မင်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ြေစ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊
အလွနပ
် င် ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတခ
် ပ။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံ ကြည်လ
့် ျှင ် နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံ ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြုံ အထူျားသ ြင ့်် န္ှစ်သြ်ကြသည်ြုံ ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလွနပ
် င် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ကြသည်၊ သမမ တရ ျား၏အစအန အနည်ျားငယ်မျှပင် မရှကြခြေျ။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည်
လူတစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်အခပေါ် န္ှစ်ခပါင်ျားမည်မျှပင် လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် စျားုံ စဉ်ျားမျှပင် မခ ပ င်ျားလဲခပ။ စင်စစ်အ ျား ြင့််
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ် ြေင်ျား ခလျ သ
ုံ ခလျ န
ူ ့် ြေင်တတ
ုံ ရ ျားပင်
့် ည်ထြ် ပ၍
့် ည်ျားလ သည်၊ သ မန်လဆင်
ခပျ ြ်ဆျားုံ လ သည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်ဆင
ုံ ရ
် ရလဒ် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ
စ တန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ အမျြုျားအစ ျားအခပါင်ျားတြ
ုံ ့် လူတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစပ၊ုံ ြေျည်ခန္ှ င်ပန္
ုံ င
ှ ့််
လှညစ
့်် ျားပုံတုံ ြစ်
့် သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် လူမျ ျားသည် တခစဆသရဲမျ ျား ြစ်လ ကြပပီျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
လှညစ
့်် ျား ြေင်ျားြုံ ြေရခသ လူမျ ျားသည် စ တန်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဝါျားမျြု ြေင်ျားြုံ ြေကြရသည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုမှ လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင် ြေင်ျားအခကြ င်ျား သြ်သြ် ြစ်သည်၊
ထုံ ပင်
ုံ ့်
့် လူတစ်ဦျား၌ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုမျ ျား သ ၍ရှခလခလ၊ ၎င်ျားတသည်
သမမ တရ ျားြုံ ပ၍
ုံ န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် လ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသဘ
ဝသည် ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပုံမန
ှ ် ြစ်လ ပပီျား၊
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ လူပီသလ သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ
ရကြလမ်မ
ဝအ ပည့်အ
် ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ှုရသည်
ှ
လ
့် ူ ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်၍၊ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် လူသဘ
့် ည်။
့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အမှုတအကြ
ုံ ့်
ျား အဓြ ြေ ျားန ျားြေျြ်မှ ၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည်
လူြြ
ုံ ျြ်ဆျားီ ြေင်ျား၊ ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အဆျားုံ တင
ွ ် တခစဆသရဲမျ ျားအ ြစ်
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားတသ
ုံ ့်
ပြုန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် ြယ်တင် ြေင်ျားထမ
ဲ ှ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ သန်စင်
ုံ ့် ျား သမမ တရ ျားန္ှင ့်် လူသဘ
ဝအ ပည်အ
့် ဝြုံ
့် ခစြ ၊ ၎င်ျားတအ
့်
ခပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် စ တန်ခကြ င့််
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသူမျ ျားန္ှင ့်် မသန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်မျ ျားအကြ ျား စ ရင်ျားဝင်ခသ သူမျ ျားြုံ
အမှနတ
် ြယ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ လူမျ ျား ြစ်ခစန္င
ုံ သ
် ည်၊ ထုံ ပင်
့် ၎င်ျားအမှုသည် စ တန်ခကြ င့််
မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားအ ြစ် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသူမျ ျားြယ
ုံ ူပပီျား လူမျ ျားအ ြစ်
ပန်လည်ခ ပ င်ျားခပျားသည်ဟုံလည်ျား တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားြ ခ ပ န္င
ုံ သ
် ည်။ ယင်ျားမှ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်အကြ ျား ြေ ျားန ျားမှု ြစ်သည်။

အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ
နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အမျြုျားမျြုျားခသ အလုံပ်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုတအကြ
ုံ ့်
ျား
ရှငျား် လင်ျားခသ ြေ ျားန ျားြေျြ်မျ ျားသည် အထူျားသ ြင့်် ခအ ြ်ပါရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားတွင ် ထင်ရှ ျားခပေါ်လွငသ
် ည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားသည့်် ခ ြ င်မ
့် တ်ခသ သူမျ ျား၊
အသတရ ျားန္ှင ့်် အသစတ် ရှသူမျ ျားြုံ ခရွ ျားြေျယ်သည်။ ဤြဲသ
့် ုံ လူ
ဲ
့် အမျြုျားအစ ျားမျ ျားထ၌
သူအမှု ပြုသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် ဉ ဏ်မျ ျားခသ ၊ အြျြုျားသငအ
့်် ခကြ င်ျားသင ့်် မရှခသ ၊
သမမ တရ ျားအခပေါ် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ မရှခသ ၊ အသတရ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အသစတ် မရှသူခသ မျ ျားြုံ
ခရွ ျားြေျယ်သည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ လူ
ဲ နတ်ဆျားုံ မျ ျား အလုံပ်လုံပ်ကြသည်။
့် အမျြုျားအစ ျားမျ ျားထ၌
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုအတွြ် ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျား ြေထ ျားရခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
အလုံပ်အတွြ် ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျား ြေထ ျားရခသ သူမျ ျားြုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တန္ှု
ုံ ့် င်ျားယှဉ်သည်အ
့် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သန်ရှ့် ငျား် ပပီျား ခ ြ င်မ
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ
့် တ်ခကြ င်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျား ြေထ ျားရခသ သူတသည်
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားပပီျား အသတရ ျားန္ှင ့်် အသစတ်တြ
ုံ ့် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အခတ ်အတန်
ခ ြ င်မ
်ုံ ်တခတွ
ုံ ့် ျို့ န္င
ုံ သ
် ည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျား
့် တ်ပပီျား တရ ျားမျှတမှုြုံ မတ်န္ျားုံ ခကြ င်ျား ြျွန္ပ
ြေထ ျားရခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဉ ဏ်မျ ျားပပီျား တစ်ြုံယခ
် ြ င်ျားဆန်ြ စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ် ြစ်ကြသည်၊
၎င်ျားတတွ
ုံ ့် င ် သမမ တရ ျားအခပေါ် ြေမ
ုံ င်န္စ
ှ ်သြ် ြေင်ျား မရှ၊ ၎င်ျားတုံတွ
့် င ် အသတရ ျားန္ှင ့်် အသစတ် မရှကြဘဲ၊
သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျား ြေင်ျား မရှကြခပ၊ ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စစ်မန
ှ ခ
် သ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်
မဟုံတခ
် ပ။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် အပျြ်သခဘ ခဆ င်ခသ အရ မျ ျားြုံသ ခရွ ျားြေျယ်ကြသည်၊
ထအ
ုံ ြေျြ်မှ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် ဒုံစရုံ ြအ
် ပစ်မျ ျားန္ှင ့်် အမြ
ုံ ်ခမှ င်ြုံသ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ကြပပီျား၊
သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားသမ
ူ ျ ျားထမှ တစ်ကြြုျားတည်ျား ခ ပျားကြခကြ င်ျား၊ လမ်လည်ပပီျား
ခြ ြ်ြျစ်ခသ သူမျ ျား၊ မတရ ျားမှုြုံ န္ှစ်သြ်ပပီျား အလွယ်တြူ ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ျားစ ျား ြေရခသ သူမျ ျားြုံ
အလျင်အ မန် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ တ
် တ်ကြခကြ င်ျား ြျွန္ပ
်ုံ ်တခတွ
ုံ ့် ျို့ရသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား အလုံပ်လုံပ်ရန်
ခရွ ျားြေျယ်ြေရသူမျ ျားြုံ ြယ်တင်၍ မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သုံတ်သင်ြယ်ရှငျား် ြေင်ျားြုံ
ြေကြရမည် ြစ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် မည်သည်အ
့် ြေျန်န္င
ှ ့်် မည်သည်ခ
့် န ြ်ြေအခ ြေအခနြုံ မူတည်၍
အလုံပ်လုံပ်ကြသနည်ျား။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူအမျ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လမ်ျားလွဲပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ပုံနြ
် န်သည်အ
့် ြေါ အလုံပ်လုံပ်ကြသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်မှ လူမျ ျားြုံ
ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ျားစ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူမျ ျား အ ပစ် ပြုသည်အ
့် ြေါ၊ ြေွနအ
် ျားအနည်ျားဆျားုံ ြစ်သည်အ
့် ြေါ၊
အထူျားသ ြင့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် ပင်ျားထန်စွ န ြျင်သည်အ
့် ြေါ၊ ၎င်ျားတစ
ုံ ့် တ်ရှုပ်ခထွျားပပီျား

ဇခဝဇဝါ ြစ် ြေင်ျားြုံ ြေစ ျားရသည်အ
့် ြေါမျ ျားတင
ွ ် နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် တတ်တဆတ်ဝင်ခရ ြ်ြ
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ျားစ ျားရန်န္င
ှ ့်် ြျြ်ဆျားီ ရန်၊ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ကြ ျား စတ်ဝမ်ျားြခ
ွဲ စခသ
မျြုျားခစြေ
့်် လမ်ျားြုံ ရယူကြသည်။ လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ျရန် ဤအြေွငအ
တုံျားလျှြုျားခတ င်ျားပန်ကြသည်အ
့် ြေါ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထ လှညသ
့်် ည်အ
့် ြေါ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လုံအပ်သည်အ
့် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထတွင ် ခန င်တရခသ အြေါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သမမ တရ ျားြုံ
ရှ ခြွသည်အ
့် ြေါမျ ျားတင
ွ ၊် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် ၌ စတင်၍အမှု ပြုသည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ပြုခသ အမှုမျ ျား အ ျားလုံျားသည် လူသ ျားြုံ ြယ်တင်ရန် ြစ်ပပီျား၊ လူမျ ျားြုံ
ြယ်တင်န္င
ုံ မ
် ည့်် အြေွငအ
့်် လမ်ျားမျ ျားြုံ သူရှ ခြွသည်၊ အ ြေ ျားတစ်ြြ်တွငမ
် ူ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည်
လူြြ
ုံ ျြ်ဆျားီ ရန်န္င
ှ ့်် လှည့်် ြ ျားရန် အြေွငအ
့်် လမ်ျားမျ ျားအတွြ် ရှ ခြွကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြစ်ပပီျား နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူမျ ျားြုံ မုံနျား် တျားီ သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည်
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွ ျို့ ရှ ြွယခ
် ြ င်ျားပပီျား ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲသည်၊ ၎င်ျားတုံသည်
စဉ်ျားလဲကြပပီျား အန္တရ ယ် ပြုခသ
့်
လြခဏ ရှကြသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား လုံပ်ခဆ င်သမျှသည် လူသ ျားြုံ ဝါျားမျြုရန်၊ ြျြ်ဆျားီ ရန်န္င
ှ ့််
ထြေြ
ုံ ်နစ်န ခစရန် ြစ်ပပီျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ပြုသမျှမှ လူသ ျားြုံ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြေင်ျားန္ှင ့််
ြယ်တင် ြေင်ျားအခကြ င်ျား ြစ်သည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အမှု၏ သြ်ခရ ြ်မှုမျ ျားမှ
လူမျ ျားြုံ သန်ရှ့် ငျား် ခစရန်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားမှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရန်၊
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြန္
ုံ င
ှ ့်် စ တန်ြုံ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် သခစရန်၊ စ တန်ြုံ တွနျား် လှနန္
် င
ုံ ရ
် န်၊ သမမ တရ ျားြုံ
ခလ့်လ လြ
ုံ စ
် ျားန္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် အဆျားုံ တင
ွ ် လူသ ျား၏ပသ
ုံ ဏ္ဌ န် ြင ့်် အသြ်ရှငခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ ရ
် န် ြစ်သည်။
နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား၊ ညစ်ညမ်ျားခစ ြေင်ျား၊ ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျား ပြုကြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ အ ပစ်တရ ျားအတွငျား် ပမ
ုံ န
ုံ စ် မြုပ်ခစသည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တ မျ ျားထတ
ဲ ွင ်
ပမ
ုံ ကုံ ြီျားမ ျားခသ န ြျင်မခ
ှု ဝဒန ြုံပင် ြျခရ ြ်ခစသည်၊ သုံ ြစ်
ုံ ့် တင
ွ ်
့် ရ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူတထဲ
အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အဆျားုံ သုံ ခရ
ြ်ကြသည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင၊် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
စ တန်၏
့်
ဝါျားမျြု ြေင်ျားြုံ ြေကြရသည်၊ ယင်ျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်ဆင
ုံ ရ
် ရလဒ် ြစ်သည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုဆင
ုံ ရ
် သြ်ခရ ြ်မှုမှ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် လူမျ ျားြုံ ြယ်တင်ရန်၊
စစ်မန
ှ ခ
် သ ဘဝ ြင ့်် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ခ
် စရန်၊ အ ပည်အ
့် ဝ လွတလ
် ပ်ပပီျား လွတခ
် မ ြ်ခစရန်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှခစရန် ြစ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူြုံ အခမှ င်သုံ ့်
ခြေေါ်ခဆ င်သည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သူြ
့် ုံ အသူတစ်ရ နြ်ခသ ခြေျ ြ်အတွငျား် သုံ ယူ
့် ခဆ င်ကြသည်။
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူြုံ အခမှ င်ထမ
ဲ ှ အလင်ျားထဲသ၊ုံ ့် လွတခ
် မ ြ် ြေင်ျားထဲသုံ ့်
ယူခဆ င်သည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ဉ ဏ်အလင်ျားရခစပပီျား လမ်ျား ပသည်၊

သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အြေွငအ
့်် ခရျားမျ ျားခပျားပပီျား၊ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားနည်ျားသည်အ
့် ြေျန်န္င
ှ ့်် ပစ်မှ ျား ြေင်ျားမျ ျား
ရှသည်အ
့် ြေျန်မျ ျားတင
ွ ၊် သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စတ်သြ်သ မှုြုံ ခပျားသည်။ ြုံယ်ခတ ်သည် လူမျ ျားြုံ
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံ သခစသည်၊ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားြေွငခ
့်် ပျားပပီျား အတင်ျားအဓမမ
လုံပ်ခဆ င်ခစ ြေင်ျား မရှပါ၊ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ၎င်ျားတ၏လမ်
ုံ ့်
ျားြုံ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်တင
ုံ ် ခရွ ျားြေျယ်ခစပပီျား၊
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အလင်ျားထဲသုံ ခြေေါ်
့် ခဆ င်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူမျ ျားြုံ အတင်ျားအဓမမ
လုံပ်ခဆ င်ခစပပီျား ဟုံဟသ
ုံ ည်သည် အမန်ခပျားကြသည်
။ ၎င်ျားတခ
ုံ ့် ပ သမျှသည် မှ ျားယွငျား် ပပီျား လူမျ ျားြုံ
့်
ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ျားစ ျား ြေင်ျား၊ လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပြုကြသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ
လွတလ
် ပ်ြေင
ွ ့်် မခပျားခြေျ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ ခရွ ျားြေျယ်ြေင
ွ ့်် မခပျားခြေျ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ုံ
ပျြ်စီျား ြေင်ျားလမ်ျားခပေါ်သုံ အတင်
ျားအဓမမ တင်ခပျားပပီျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ ပစ်အတွငျား် ၌
့်
နြ်သည်ထြ် နြ်ခအ င် နစ် မြုပ်ခစြ ခသ ြေင်ျားထ ဦျားခဆ င်သွ ျားသည်။
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ
နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသသ ဆျားုံ သွင ် ပင်လြခဏ မှ သဘ ဝလွန ် ြစ် ြေင်ျား၊
နတ်ဆျားုံ မျ ျားခ ပ ခသ စြ ျားလုံျားမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူမျ ျားြလ
ုံ ုံပ်ရန်ခစြေင
ုံ ျား် ခသ အရ မျ ျားသည်
ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတ၊် ယုံတတမရှသည့်အ
် ပင် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် လူသ ျားဆြ်ဆခရျား၏ အခ ြေြေ
ြယ
ုံ ြ
် ျငတ
့်် ရ ျားမျ ျားြပ
ုံ င် အယအ
ုံ ကြည်မခ
ဲ့် စ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ
့် ၎င်ျားတသည်
လှည့်် ြ ျား ြေင်ျား၊ ခန္ှ င်ယ
ှ ၍
ွဲ အ ြေ ျားမည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ျှ ပြုရန်ရည်ရွယ်ြေျြ်
့် ှြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားမလ
မရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား လူတြ
ုံ ့် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်အ
့် ြေါ အြေျြုျို့သည် အလွနခ
် ကြ ြ်ရွ ျို့ ကြသည်၊
အြေျြုျို့ မှ ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတဘ
် ဲ ြစ်လ သည်၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားမှ မူ မန်ျားခမ ခတွခဝကြပပီျား၊
အ ြေ ျားခသ သူမျ ျားမှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အလွနစ
် ျားုံ ရမ်ခကြ င်က့် ြခနပပီျား ပငမ်ပငမ်ထင
ုံ ၍
် မရ ြစ်သည်ြုံ
ခတွျို့ ကြရသည်။ မည်သည်န္
့် နှု ျား် ြင်မ
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်အ
့် ြေါ
့် ဆုံ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူမျ ျားြုံ ပင
၎င်ျားတခ
ုံ ့် ပ င်ျားလဲသွ ျားသည်၊ လူသ ျားလည်ျားမဟုံတ် မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားလည်ျား မဟုံတခ
် သ အခနအထ ျား
ြစ်လ ပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားသည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
အန္ှစ်သ ရသည် ဆျားုံ ယုံတ်ပပီျား အြျည်ျားတန်ခကြ င်ျား၊ ယင်ျားသည် စ တန်၏ အန္ှစ်သ ရ
အတအြျပင် ြစ်ခကြ င်ျား သြ်ခသ ပရန် လုံခလ ြ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူမျ ျားြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွ ျို့ ရှ ခစပပီျား အထင်အ မင်ခသျားခစသည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် လူမျ ျားအတွြ် မည်သည်အ
့် ြျြုျားခြျျားဇူျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်အ
့် ြူအညီမျှ လုံျားဝမရှပါ။ စ တန်န္င
ှ ့်် နတ်ဆျားုံ အမျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျားတုံ ့်
လုံပ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရသည့်
ှ
် တစ်ြေုံတည်ျားခသ အရ မှ လူမျ ျားြုံ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား၊ ထြေြ
ုံ န
် စ်န ခစ ြေင်ျားန္ှင ့််

မျြုြေျ ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။
နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျား၏ (မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျား ပူျားခသ သူမျ ျား) အဓြ
သရုံပ်သြန်မျ ျားမှ ပထမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် လူမျ ျားြုံ ဤအရ ထအ
ုံ ရ မျ ျား လုံပ်ရန်ခ ပ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်ြုံ တစ်စတ
ုံ စ်ြေခ
ုံ ပ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မမှနြ
် န်ခသ
ပခရ ြြ် ပြုြေျြ်မျ ျားြုံခ ပ ရန် လူမျ ျားြုံ ညန်ကြ ျား ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်သည်။
ဒုံတယတစ်မျြုျားမှ လူမျ ျားသည် ဆုံခတ င်ျားရ တွင ် မည်သမ
ူ ျှ န ျားမလည်ခသ ၊ ခ ပ ခသ သူမျ ျား
ြုံယတ
် ုံငပ
် င်လျှင ် န ျားမလည်ခသ “အ ြေ ျားခသ ဘ သ စြ ျားမျ ျား” ခ ပ ဆုံ ြေင်ျား ြစ်သည်။
ထသ
ုံ ခ
ုံ ့် ပ ဆခ
ုံ သ သူအြေျြုျို့သည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ တ
် င
ုံ ် “အ ြေ ျားခသ ဘ သ စြ ျားမျ ျားြုံ ဘ သ ပင် ပန်”
န္င
ုံ က် ြသည်။
တတယတစ်မျြုျားမှ ဤအြေြ
ုံ အ
် တနတ
် ့် င
ွ ် ဤလမ်ျားြုံ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ လမ်ျားညန်မြ
ှု ုံ ြေခနရပပီျား၊
ခန ြ်အြေုံြအ
် တနတ
် ့် ွင ် ထလ
ုံ မ်ျား၏ လမ်ျားညန်မြ
ှု ုံ ြေရြ အခတ မသတ်သည့်် စျားုံ ရမ်ပပ
ူ န်မပ
ှု စ
ုံ ြင့််
ကြီျားမ ျားသည့်် ဗျ ဒတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မကြ ြေဏ၊ ကြမ်ြန်မျ ျားစွ ရရှသည့်် ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်ဦျား ြစ်သည်။
စတုံတထတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျားသည် ဤအရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထအ
ုံ ရ ြုံ
အခရျားတကြီျား လုံပ်လုံကြ ြေင်ျား၊ ခစ င်စ
ုံ ့်
့် ျားရန် နည်ျားနည်ျားမျှ စတ်မရှည် ြစ်ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ၎င်ျားတသည်
အခ ြေအခနြ ြေွင ့်် ပြုမ ပြုြုံ မစဉ်ျားစ ျားကြခပ၊ ညသန်ျားခြေါင်တွငပ
် င် အ ပင်သုံ ထွ
့် ြ်ခ ပျားကြပပီျား
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပြုအမူသည် အထူျားသ ြင့်် ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတက် ြခပ။
ပဉ္စမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ လူမျ ျားသည် လွနြ
် ဲစွ မ နခထ င်လ ျားကြသည်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဆင် ြေင်တုံတရ ျားမဲက့် ြပပီျား ၎င်ျားတခ
ုံ ့် ပ သမျှသည် အထြ်စီျားဆန်ြ အမန်ခပျားသည်
့်
့်
အခနအထ ျားမှ လ ကြသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ ဆျားုံ ရှုျားခစသည်၊ မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားြဲသ
့် ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ အတင်ျားအကြပ် ခစြေင
ုံ ျား် တတ်သည်။
ဆဌမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျားသည် သမမ တရ ျားအခကြ င်ျား
မတ်သဟ ယြွဲျို့၍ မရန္င
ုံ က် ြခပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ အ ရုံ ထ ျားရန်မှ ပုံ၍ပင် မတတ်န္င
ုံ က် ြခြေျ။
ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ပပီျား ထင်ရ စင
ုံ ျား် ပြုမူကြသည်၊ အသင်ျားခတ ်၏
့်
ပမ
ုံ န
ှ စ
် နစ်ြျနမှုြုံ ြျြ်ဆျားီ ရန် ရမ်ျားြ ျားမအ
ှု မျြုျားအစ ျားအ ျားလုံျားြုံ ြျြူျားလွနခ
် သ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်။
သတတမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူတစ်ဦျားသည် သူြ
့် ုံယ်သူ အခကြ င်ျားမရှဘဲ

အ ြေ ျားသတ
ူ စ်ခယ ြ်အ ြစ် ဟန်ခဆ င်သည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူြ
ုံ စ်ခယ ြ်ြ
့် ုံ တစ်စတ
ခစလတ်သည်ဟုံ ခ ပ ဆတ
ုံ တ်ပပီျား သူြ
ုံ ့် ျားဆသ
ုံ ည့်် လူစ ျားမျြုျား ြစ်သည်။
့် ုံ န ျားခထ င်ရမည်ဟုံ လူတအ
မည်သည်ခ
့် နရ ြ သူလ သည်ြုံ မည်သြ
ူ မျှ မခြ ်ထတ
ုံ ်န္င
ုံ ။်
အဌမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျားသည် အမျ ျားအ ျား ြင့်် သ မန်အသစတ်
မရှ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်သ
့် မမ တရ ျားြုံမျှ ၎င်ျားတန
ုံ ့် ျားမလည်ကြခြေျ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြေယူရန် မည်သည်အ
့် ရည်အခသွျားြုံမျှ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားမရှဘဲ၊
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား မရရှသည်အ
့် ပင်၊ လူအမျ ျား မင်သည်မှ
ထလ
ုံ ူမျ ျားသည် အမှုအရ မျ ျားြုံ လြ်ြေရ တွင ် ထူျား ြေ ျားစွ အဓပပ ယ်မပဲ့် ပီျား အနမ်ဆ
် န်မမ
ှု ျှပင်
့် ျားုံ မှနြ
မရှခသ သူမျ ျား ြစ်သည်။
နဝမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျားအခန ြင့်် အလုံပ်လုံပ်ခနစဉ်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ တရ ျားခဟ ရန် အထူျားသ ြင့်် အ ရုံ စြ
ုံ ်ကြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လွနြ
် ဲစွ အစဉ်အပမဲ
ပြုမူတတ်ပပီျား ပျြ်စီျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ခန္ှ င်ယ
့် ှြ် ြေင်ျားမျ ျားြုံ အစဉ်အပမဲ ြစ်ခစခသ လူမျ ျား ြစ်သည်။
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်သမျှ၊ ခ ပ သမျှသည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ တုံြြေ
် ုံြ် ြေင်ျား၊ ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျားန္ှင ့််
ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားတုံ ြစ်
ုံ ့်
လူမျ ျားအခန ြင့်် မမတြ
ုံ ့် ုံယမ
် မ ပန်လည်မတင် ြေင်ျားငှ
့် ပပီျား ၎င်ျားတသည်
မတတ်န္င
ုံ ခ
် တ ခ
ုံ ့်
ျားုံ ြတ်ြေျြ်ြုံ ြေျြုျားြျြ်ပပီျား အပျြ်သခဘ ခဆ င်ခစသည်အ
့် ထ
့် စရန် လူတ၏ဆ
ပြုတတ်ကြသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားသြ်သြ်သ ြစ်ကြသည်၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
ထြေြ
ုံ ်ခစသည်၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ ြစ ျားပပီျား ဝါျားမျြုကြသည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ပစ
ုံ ြရ
ုံ လျှင ် တတ်တဆတ် ခပျ ်ရင်ကြသည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
ပင်မရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည်။
ဒဿမတစ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ် ရှထ ျားခသ သူမျ ျားသည် လုံျားဝ ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတခ
် သ
အသြ်တ ြင ့်် ခနထင
ုံ က် ြသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မျြ်လုံျားသည် လူသတ်လုံခသ အရပ်အခရ င်မျ ျား
စမ်ထ
ွ ခ
် နပပီျား ၎င်ျားတခ
ုံ ့် ပ ခသ စြ ျားမျ ျားသည်လည်ျား မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားတစ်ခြ င် ြမဘ ခ မခပေါ်
့် ြ
ဆင်ျားသြ်လ သြဲသ
့် ုံ အလွ
နအ
် မင်ျား ထတ်လန်စြ်
ုံ ်ြွယ် ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
လူပင်္
ုံ ြုလ်
္ ၏
့် ဆပ
့်
ဘဝထဲတွင ် ပငမ်ဝပ် ြေင်ျားမရှ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလွနမ
် တည်မပငမ် ြစ်ြ ခလ့်ြျငသ
့်် င်ကြ ျားခပျားထ ျား ြေင်ျား
မရှခသျားခသ ခတ ရုံ ငျား် တရ စဆ န်တစ်ခြ င်ြသ
ဲ့် ုံ ြေန်
ဲ ည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
့် မှ့် နျား် ရြေြ်ြေသ
အလွနအ
် မင်ျားရွ ျို့ ရှ ပပီျား မုံနျား် တီျားသည်။ ဤသည်မှ မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါမျ ျား၏ ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျားြုံ
ြေထ ျားရခသ သူ၏ ပစ
ုံ အတအြျ ြစ်သည်။

အထြ်ပါဆယ်မျြုျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အဓြခြ ် ပြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။
ဤခြ ် ပြေျြ်ဆယ်မျြုျားထဲမှ တစ်ြေြေ
ုံ ုံြုံ ခြ ် ပသည့်် ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားထ၌ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ်
ခသြေျ ခပါြ် ရှသည်။ တတြျြျဆရ
ုံ လျှင၊် အထြ်ခြ ် ပပါ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်ခြ ် ပြေျြ်မျ ျား
ရှခသ သူအ ျားလုံျားသည် ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် မည်သည်အ
့် မျြုျားအစ ျား ရှသည် ြစ်ခစ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
အလုံပ်ရခသ
ှ
လူမျ ျား ြစ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်ရခသ
ှ
လူပင်္
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျားသည်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အမှု ပြုလျြ်ရပပီ
ှ ျား သမမ တရ ျားအခကြ င်ျား မတ်သဟ ယြွဲျို့ န္င
ုံ ခ
် သ
လူမျ ျားြုံ မုံနျား် တျားီ ြ ထသ
ုံ မ
ူ ျ ျားန္ှင ့်် ခဝျားခဝျားခနခလ့်ရသည်
ှ
။ မကြ ြေဏပင် တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည်
ပခ
ုံ ြ င်ျားခလ၊ သူသည် ထသ
ုံ မ
ူ ျ ျားြုံ ပမ
ုံ ၍
ုံ တုံြြေ
် ုံြ်၊ ရှု တ်ြေျလုံခလ ြစ်သည်။
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည် ပ၍
ုံ မြ
ုံ ်မဲခလ၊ သူသည် မျြ်န္ ှ လုံမျြ်န္ ှ ရလုံပ်ြ ခ မြှ ြ်ပင်ရ
့် န်
ကြြုျားပမ်ျားခလ ြစ်ပပီျား အထူျားသ ြင့်် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အဆြ်အသွယ်ရလုံကြသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား
အလုံပ်လုံပ်ခသ အြေါ၊ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ အရ သည်
အပျြ်သခဘ ခဆ င်ပပီျား၊ အပျြ်သခဘ ခဆ င်ခသ အရ သည် အ ပြုသခဘ ခဆ င်သည်ဟုံ
ခ ပ ကြြ ၊ သမမ တရ ျားြုံ အစဉ်အပမဲ မမှနြ
် န်မှု ြင့်် ရှု ပ်ခထွျားခစသည်။ ဤသည်မှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
လုံပ်ရပ်မျ ျား ဧြန်အမှနပ
် င် ြစ်သည်။
အလုံပ်အစီအစဉ်မျ ျား မှ
မည်သည်ဝ
့် ည ဉ်မဆုံ သူ၏အလုံပ်သည် သဘ ဝလွန ် ြစ်ခသ သွင ် ပင်လြခဏ ရှလျှင ်
နတ်ဆျားုံ တစ်ခြ င် ြစ်ပပီျား၊ လူမျ ျားထ၌
ဲ လုံပ်ခဆ င်သည့်် ဝည ဉ်တစ်ြေြေ
ုံ ၏
ုံ သဘ ဝလွနအ
် လုံပ်န္င
ှ ့််
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားသည် နတ်ဆျားုံ တစ်ခြ င်၏ အလုံပ် ြစ်သည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား အလုံပ်လုံပ်သည့််
့်
နည်ျားလမ်ျားမျ ျား အ ျားလုံျားသည် ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတ်ဘဲ သဘ ဝလွန ် ြစ်ပပီျား
ခအ ြ်ပါနည်ျားလမ်ျားခ ြေ ြ်မျြုျားအ ျား ြင့်် အဓြ ခပေါ်လွငသ
် ည်၁။ လူမျ ျား၏ ခ ပ ဆမ
ုံ မ
ှု ျ ျားြုံ တုံြ်ရုံ ြ်ထန်ျားြေျြုပ် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ လူမျ ျားသည်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်တင
ုံ ် ပမ
ုံ န
ှ စ
် ြ ျားခ ပ ခန ြေင်ျား မဟုံတဘ
် ဲ နတ်ဆျားုံ ြ စြ ျားခ ပ ခန ြေင်ျား ြစ်ခကြ င်ျားြုံ
ထင်ရှ ျားစွ ပသသည်။
၂။ နတ်ဆျားုံ ြ လူမျ ျားြုံ လမ်ျားညန်ပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဤအရ ထအ
ုံ ရ လုံပ်ရန် ြေင
ုံ ျား် ခစခနသည့််
ြေစ ျားြေျြ်။
၃။ အြေန်ျားထတ
ဲ ွင ် ရှခနခသ အြေါ တစ်ခယ ြ်ခယ ြ် လ ခတ မ
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား။
့် ည်ြုံ ခ ပ န္င

၄။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား မကြ ျားန္င
ုံ ခ
် သ သူတအ
ုံ ့် ျား ခ ပ ခနသည့်် အသမျ ျားြုံ မကြ ြေဏ
ကြ ျားရခသ လူမျ ျား။
၅။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား မ မင်မကြ ျားန္င
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျားြုံ မင်န္င
ုံ ၊် ကြ ျားန္င
ုံ ခ
် သ လူမျ ျား။
၆။ အစဉ်အပမဲ စတ်တုံနလ
် ှုပ်ခနသူ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံ စြ ျားခ ပ သူ၊ လူမျ ျားန္ှင ့််
ပမ
ုံ န
ှ စ
် ြ ျားမခ ပ န္င
ုံ သ
် ၊ူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ပန်အလှန ် မဆြ်သယ
ွ ်န္င
ုံ ခ
် သ လူမျ ျား။
နတ်ဆျားုံ ဝင်ခရ ြ် အလုံပ်လုံပ်ခနသူမျ ျား အ ျားလုံျားတင
ွ ် ဤသွင ် ပင်လြခဏ ခ ြေ ြ်ြေုံ
ဧြန်ရခနသည်
ှ
။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အြျြုျားအခကြ င်ျား မဆီခလျ ်ခသ ၊ သဲထတ်ရင်ြုံ ြစ်ခနခသ ၊
လူမျ ျားန္ှင ့်် ပုံမန
ှ ် အ ပန်အလှနဆ
် ြ်ဆမှု မ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အခကြ င်ျား ပြေျြ်ြုံ လုံလုံလ ျားလ ျား လြ်မြေသြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်ကြပပီျား ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငပ
့်် တ်သြ်ပါြ
အဆြ် ပတ်ခနပပီျား ဝည ဉ်ခလ ြန္ှင ့်် စပ်ဆင
ုံ ခ
် နခသ အရ တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံ ရှခနတတ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားမှ နတ်ဆျားုံ တစ်ခြ င်၏ ဝင်ပျားူ ြေင်ျား ြေထ ျားရသည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် နတ်ဆျားုံ သည် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား်
အလုံပ်လုံပ်ခနသည်၊ ထအ
ုံ ့် ပင် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်အလုံျားစမ
ုံ ှ သသ ထင်ရှ ျားပပီျား
သဘ ဝလွန ် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် အလွယြ
် ူဆျားုံ ြေွဲ ြေ ျားသ မင်န္င
ုံ ခ
် သ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ်
ြစ်သည်။ တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်ြုံ နတ်ဆျားုံ ဝင်ပျားူ သည်အ
့် ြေါ ယင်ျားသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အလုံျားစုံ
ရှု ပ်ခထွျားသွ ျားခစရန် ြစ ျားသည်။ ၎င်ျားတမှ
ုံ ့် ြျြုျားခကြ င်ျားဆင် ြေင်မှု မရှသူ၊ ခသွျားစုံပ်ြုံတခ
် ြ င်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
ြစ်လ ကြသည်၊ ဤအရ မှ အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲခသ
ဝည ဉ်မျ ျား ြစ်ကြပပီျား လူမျ ျားြုံ ြျြ်ဆျားီ ြ ဝါျားမျြုခကြ င်ျားြုံ သြ်ခသ ပသည်။ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ အလွယ်တြူ ြေွဲ ြေ ျားသ မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့်
့်
ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲခသ အန္ှစ်သ ရြုံ အ ပည်အ
့် ဝ စနမူန ြစ်ခစသည်။ ၎င်ျားတမှ
ုံ ့် ရပ်တန်ခနသည်
၊
့်
ခန ြ်ြျပပီျား နခစ ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခသ ြေင်ျားတရ ျားအနမျ
ွ ခ
် နသည်။
့် ျား စမ်ထ
့် ြ
အစွမ်ျားအစခြ င်ျားရခသ
ှ
လူမျ ျားအတွြ် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ စြ ျားလုံျားမျ ျားသည် အန္ှစ်မပါသည့်အ
် ပင်
စတ်ဝင်စ ျားြွယ် မခြ င်ျားခပ၊ တည်ခဆ ြ်စရ လည်ျား မ ြစ်ခစဘဲ၊ မုံသ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အြေျည်ျားန္ျားီှ ခသ
စြ ျားမျ ျားသ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အဓပပ ယ်မဲ့်အရ မျ ျားတစ်ပတ
ုံ စ်ခြေါင်ျားြဲသ
့် ုံ ့်
ြခမ ြ်ြမ ြစ်၍ သပွတအ
် ူလုံြ်သလုံ ြေစ ျားရသည်။ ယင်ျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အဓပပ ယ်မဲ့် ြေင်ျားထဲမှ
အလွယ်ြဆ
ူ ျားုံ ြေွဲ ြေ ျားသ မင်န္င
ုံ ခ
် သ အရ အြေျြုျို့ ြစ်သည်။ လူမျ ျားြုံ ညြှြုျို့ယြ
ူ မ်ျားစ ျားရန်အတွြ်
ပမ
ုံ အ
ုံ ဆင့်် မင်ခ
ုံ ့်
ျားခ ပ သည်အ
့် ြေါ ဘုံရ ျားသြေင်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် သ နတ်ဆျားုံ အြေျြုျို့သည် ၎င်ျားတစြ
ြေရစ်ခတ အ
် ြစ် ဟန်ခဆ င်ကြသည်၊ အြေျြုျို့ြ ခြ င်ျားြင်တမန်မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်

ထင်ရှ ျားခြျ ်ကြ ျားခသ ပုံင်္ြုလ်
္ မျ ျားအ ြစ် ဟန်ခဆ င်ကြသည်။ ၎င်ျားတစြ
ုံ ့်
ျားခ ပ ခသ အြေါ
ဤနတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုျို့ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် စြ ျားစမ
ုံ ျ ျားြုံ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခလသြုံ အတုံြေျားုံ တတ်ကြသည်၊ သမမ တရ ျားြုံ န ျားမလည်ခသ
လူတသည်
ုံ ့်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အဆင့်် မင်သ
် ြူ ြေကြရသည်။
့် ည့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားြုံ အလွယတ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရွ ျားခြ ြ် ြေင်ျားြုံ ြေရခသ သူမျ ျားသည် ရှငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား သထ ျားရမည်မှ ၊
အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားသည် ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲသည်၊ အရှြ်ြင်ျားမဲသ
ုံ ့် ပင်
့် ည်၊ ထအ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အဆင့်် မင်ခ
့် ုံငခ
် အ င် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားန္ှင ့််
့် သ နတ်ဆျားုံ မျ ျား ြစ်သည်တ
လုံျားဝြင်ျားမဲက့် ြသည်။ အဆျားုံ တင
ွ ် နတ်ဆျားုံ မျ ျားမှ နတ်ဆျားုံ မျ ျားပင် ြစ်သည်၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏
အန္ှစ်သ ရသည် ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲပပီျား စ တန်န္င
ှ ့်် အတူတူပင် ြစ်သည်။
အလုံပ်အစီအစဉ်မျ ျား မှ

၃။ စစ်မှန်တသ ခရစ်တတ ်နင
ှ ်ို့
ခရစ်တတ ်၏အတယ င်ကတ
ု ဆ င်တသ သူမျ ားအကက ား
ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားလူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေရစ်ခတ ်ဟုံခြေေါ်သည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ သမမ တရ ျား
ခပျားန္င
ုံ ခ
် သ ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ ခြေေါ်၏။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊
သူ၏ အမှုတွင ် လူသ ျားြ မရရှန္င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည တုံ ့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ လွနြ
် ဲခသ အရ တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှခပ။ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံယ်
ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်ခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် သ သူတသည်
ုံ ့်
လူလမ်မျ ျား
ြစ်၏။ ြေရစ်ခတ ်သည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သရုံပ်သြန် ြစ်ရုံ သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားအလယ် သူ၏အမှုြုံ ခဆ င်ရွြ်ပပီျား၊ ပည့်စ
် ခ
ုံ စသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ သူြေယူခသ
အထူျားလူဇ့် တလည်ျား ြစ်၏။ ဤဇ တြေန္ဓ ြုံ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမဆြ
ုံ အစ ျားထျားုံ ၍ မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ပည့်စ
် လ
ုံ ုံခလ ြ်စွ တ ဝန်ယူ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ ြ
် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြ င်ျားစွ ြယ
ုံ ်စ ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်

လူသ ျားြုံ အသြ် ြင ့်် ခထ ြ်ပခ
ုံ ခ
် သ ဇ တြေန္ဓ တစ်ြေုံ ြစ်၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ပျားန္င
ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်ဟုံ အြေင
ုံ အ
် မ ဆကုံ ြခသ ်လည်ျား၊ ြေရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြသည့်အ
် တွြ်၊ အခန္ှျားန္ှငအ
့်် မန်၊ ြေရစ်ခတ ်၏ အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ
သူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ြျရှု ျားကြလမ်မ
ုံ ့်
င့်် ြေရစ်ခတ ်၏ စစ်မှနမ
် ှုြုံ လူသ ျားြ သတ်မတ
ှ ်၍
့် ည်။ ထခကြ
မရန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် င
ုံ ြ
် တ ဝန်ယူြ ဆျားုံ ြတ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ ငါခ ပ ရခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ ြေရစ်ခတ ်သည်သ လူသ ျားအ ျား
ထ ဝရအသြ်၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား၊
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ ် ပ ြေင်ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ ြစ်သွ ျားသည့်အ
် တွြ် သူလုံပ်ခဆ င်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အ
် မှုြုံ သူ
လုံပ်ခဆ င်မည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဇ တပြတ ြစ်သွ ျားသည့်် အတွြ်၊ သူ၏ ြစ် ြေင်ျားြုံ
ခြ ် ပမည် ြစ်ြ လူသ ျားထ သမမ တရ ျားြုံ ယူခဆ င်လ န္င
ုံ မ
် ည်၊ သူအခပေါ်
အသြ်ြုံ
့်
အပ်န္င
ှ ျား် န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူအတွ
ြ် လမ်ျားြေရီျားြုံ ညန် ပန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရ
့်
မရှသည့်် ဇ တပြတသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင် တြယ် မဟုံတခ
် ပ။ ဤအရ န္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ၍
်
သသယ ြစ်ြွယ် မရှခြေျ။ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတမ
် ဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်ြုံ
လူသ ျားြ စုံစမ်ျားရန် ရည်ရွယ်ပါြ၊ သူခြ ် ပခသ စတ်ခနသခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူခ ပ ဆခ
ုံ သ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ ဤအရ ြုံ အတည် ပြုရမည် ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ယင်ျားသည် လူဇ့် တြေ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတ် မဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားြေရီျား ဟုံတ် မဟုံတ်
ဆသ
ုံ ည်ြုံ အတည် ပြုရန်၊ သူ၏ အန္ှစ်သ ရအရ ြေွဲ ြေ ျားရမည် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ယင်ျားသည်
လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တပြတ ဟုံတ် မဟုံတ် ဆသ
ုံ ည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်ရ တွင ် သူ၏
အ ပင်ပန်ျားသင
ွ ် ပင်ထြ် သူ၏အန္ှစ်သ ရတွင ် (သူ၏အမှု၊ သူ၏ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျား၊
့်
သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် အ ြေ ျား ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားစွ ) အဓြအြေျြ် တည်ရခပသည်
ှ
။ အြယ်၍
လူတသည်
ုံ ့်
သူ၏ အ ပင်ပန်ျား သွင ် ပင်ြုံသ ခစခ
် ှု စစ်ခဆျားြ အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့််
့် စစ
့် ပ်စပ် ကြည့်ရ
သူ၏ အန္ှစ်သ ရြုံ သတမမူမပါြ၊ ဤအရ ြ လူသည် မသန ျားမလည်သြဲသ
့် ုံ ပည
မဲ့် ြစ်သည်ြုံ
့်
ပခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ြမဘ ခ မခပေါ်၌ ြေရစ်ခတ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံငြ
် ုံယစ
် ျား အမှု ပြုန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
လူဇ့် တ၌ သူ၏ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်အ ျား လူအ ျားလုံျားြုံ ပသ ြေင်ျားင ှ ရည်ရွယြေ
် ျြ် ြင့်် ကြလ သည်မဟုံတခ
် ပ။
လူသ ျား အ ျားလုံျားြ သူြ
ုံ ့် သူ ကြလ သည်မဟုံတ်။ လူသ ျားတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ လြ် ြင ့််
့် ုံ မင်ရန်အလငှ
ဦျားခဆ င်ြေရြေွငခ
့်် ပျားြုံ သူ
ုံ ုံ ြင
ဲ ုံ ့်
့် ကြလ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ထသ
့် ့်် လူသ ျားသည် ခြေတ်သစ်ထသ
ဝင်ခရ ြ်ခပသည်။ ြေရစ်ခတ ်၏ လူဇ့် တ အလုံပ်တ ဝန်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
အမှုအတွြ် ြစ်သည်၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူဇ့် တြေယူသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွြ် ြစ်ပပီျား သူ၏
လူဇ့် တန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အန္ှစ်သ ရြုံ လူသ ျားအ ျား အ ပည်အ
့် ဝ န ျားလည်န္င
ုံ ခ
် စရန် မဟုံတခ
် ပ။ သူမည်သုံ ့်
အမှု ပြုသည် ြစ်ခစ၊ သူ လုံပ်ခဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှလူဇ့် တြ ကြြုျားပမ်ျားရရှန္င
ုံ သ
် ည်ထြ်
မခြျ ်လွနခ
် ပ။ သူ မည်သုံ အမှု
ပြုသည် ြစ်ခစ၊ ပုံမန
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝန္ှငအ
့်် တူ လူဇ့် တ ြင ့်် ထသ
ုံ ုံ သူ
့်
့်
လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ ြုံ လူသ ျားထ အ ပည်အ
့် ဝ ထုံတ်ခြ ်မ ပခပ။
ထအ
ုံ ့် ပင် လူဇ့် တ၌ သူ၏ အမှုသည် လူသ ျားြ စတ်ြျားူ ကြဆသြဲသ
့် ုံ သဘ
ဝလွန ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့်
မြေန်မှ့် နျား် န္င
ုံ ခ
် လ ြ်သည့်အ
် ရ လုံျားဝ မဟုံတခ
် ပ။ ြေရစ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယတ
် ုံင ် လုံပ်ခဆ င်သင်ခ
ုံ ြ
် ုံယ်ြျ
့် သ အမှုြုံ ြုံယ်တင
ခဆ င်ရွြ်ခသ ်လည်ျား၊ ခြ င်ျားြင်ဘရ
ုံ ှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ တည်ရမှု
ှ ြုံ သူ မ ငင်ျားသြဲသ
့် ုံ ့်
သူ၏လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံလည်ျား အလွန ် ပျ ယ ြေတ်လျြ် မခကြျားခကြ ်ခပ။ ယင်ျားထြ် သူသည်
သူ၏လူဇ့် တအတွငျား် ၌ န္ှမ်ြေ
် ြ
ှ ်ခနသည်။ ြေရစ်ခတ ်မှလွဲ၍ ြေရစ်ခတ ်အ ြစ် မှ ျားယင
ွ ျား် စွ
့် ျစွ ြွယဝ
ခကြျားခကြ ်သတ
ူ သည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်၏ အရည်အခသွျားမျ ျား မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခြေျ။
ထြေ
ုံ ရစ်ခတ ်ခယ င်ခဆ င်ခသ သူမျ ျား၏ မ နခထ င်လ ျားမှုန္င
ှ ့်် မမြယ
ုံ ်ြယ
ုံ ် ြေျီျားခ မြှ ြ်မှု
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ယှဉ်တွဲ ပသည်အ
့် ြေါ၊ မည်သည့်် လူဇ့် တပစ
ုံ သည် စစ်မှနခ
် သ ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်
ဆသ
ုံ ည်မှ သသ ထင်ရှ ျားလ ခလသည်။ ၎င်ျားတုံ အခယ
င်ခဆ င်ခလခလ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်
့်
အခယ င်ခဆ င်မျ ျားသည် မမတြ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် ကြ ျားဝါခလခလ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားြုံ
လမ်လည်လည
ှ ့်် ြ ျားရန် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ ပ၍
ုံ လုံပ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရခလခလ
ှ
ြစ်သည်။ ြေရစ်ခတ ် အခယ င်ခဆ င်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရည်အခသွျားမျ ျား မရှကြခပ။
ြေရစ်ခတ ်သည် ြေရစ်ခတ ် အခယ င်အခဆ င်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် မည်သည်လ
့် ြခဏ မျှ မစွနျား် ထင်ျားခပ။
လူသ ျားအ ျား သူြ
့်် ပျားရုံ မျှ မဟုံတဘ
် ၊ဲ လူဇ့် တ၏အလုံပ်ြုံ ပပီျား ပည်စ
့် ခ
ုံ စရန်သ
့် ုံ မင်ခတွျို့ ြေွငခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား ြစ်သည်။ တြယ်တမ်ျားတွင ် သူသည် သူ၏ အမှုအ ျား
သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ြုံ အတည် ပြုြေွငခ
့်် ပျားပပီျား သူ ထုံတ်ခြ ် ပခသ အရ အ ျား သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ
မှနြ
် န်ခကြ င်ျား ခထ ြ်ြေြေွင ့်် ပြုခလသည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရသည် အခ ြေအ မစ် မရှသည်မဟုံတ။်

သူ၏ပင်ြုံလြခဏ ြုံ သူ၏လြ် ြင့်် ြမ်ျားဆပ
ုံ ်ထ ျားသည် မဟုံတ်ခပ။ ယင်ျားြုံ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရတြ
ုံ ့် သတ်မှတ် ြေင်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရစ်ခတ ်၏ အန္ှစ်သ ရမှ ခြ င်ျားြင်ဘုံရှ ြေမည်ျားခတ ်၏ အလခ
ုံ တ ်ြုံ
န ြေ ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

မျြ်ခမှ ြ်ခြေတ်အတွငျား် တင
ွ ် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယအ
် မှုမျ ျားြုံ ပသန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံလည်ျား န္ှငထ
် တ
ုံ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ မြျန်ျားမ သူမျ ျားြလ
ုံ ည်ျား အန ပငမ်ျားခစန္င
ုံ ြ
်
နမတ်လြခဏ မျ ျားစွ ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် လူတစ်ဦျား ထွြ်ခပေါ်လ ပါြ၊ ဤလူြ ၎င်ျားသည်
ကြလ ပပီ ြစ်ခသ ခယရှု ြစ်သည်ဟုံဆလ
ုံ ျှင၊် ဤသည်မှ ခယရှု ြုံ အတုံြေုံျားသည့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြ
ြစ်ခပေါ်ခစသည့်် အတုံတစ်ခယ ြ် ြစ်ခပမည်။ ဤအရ ြုံ အမှတရ
် ခလ ။့် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
တူညခ
ီ သ အမှုြုံ ထပ်မလုံပ်ခပ။ ခယရှု ၏ အမှုအဆငသ
့်် ည် ပပီျားစီျားန္ှငပ့်် ပီျားသ ျား ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှု၏ထအ
ုံ ဆငြ
့်် ုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် ခဆ င်ရွြ်မည် မဟုံတခ
် ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ညြှ၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဥပမ အ ျား ြင့််
ခမရှယတစ်ဦျား၏ ကြလ ြေင်ျားြုံ ဓမမခဟ င်ျားြျမ်ျားြ ကြြုတင်ခဟ ြန်ျား ထုံတ်ထ ျားပပီျား၊
ဤပခရ ြြ် ပြုြေျြ်၏ အြျြုျားဆြ်မှ ခယရှု ၏ ကြလ ြေင်ျား ြစ်ြေသ
ဲ့် ည်။
ဤအရ ြစ်ပျြ်န္င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်လျြ်၊ ခန ြ်ထပ် ခမရှယတစ်ဦျား ကြလ ရန်မှ မှ ျားယင
ွ ျား် ခပမည်။
ခယရှု သည် တစ်ကြမ်ကြလ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်ြ ဤအကြမ်၌ ခယရှု ခန ြ်တစ်ြန် ကြလ ရန်မှ
မှ ျားယင
ွ ျား် ခပမည်။ ခြေတ်တင
ုံ ျား် အတွြ် န မတစ်ြေုံရပပီ
ှ ျား န မ အသီျားသျားီ သည် ထခ
ုံ ြေတ်၏
ဇ တ်ခဆ င်စရုံ ြ်ြုံ သရုံပ်ခြ ် ြေင်ျား ပါရှခလသည်။ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားတင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ အပမဲ ပသရမည်၊ မြျန်ျားမ ခသ သူမျ ျားြုံ အပမဲ
အန ပငမ်ျားခစရမည် ြစ်ပပီျား နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ အပမဲ န္ှငထ
် တ
ုံ ်ရမည် ြစ်ြ ၊ ခယရှု ြသ
ဲ့် ုံ အပမဲ
ြစ်ရမည်
့်
ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ဤအကြမ်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ထသ
ုံ ုံ လ
် ပ။ အြယ်၍
့် ုံျားဝမဟုံတခ
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ
ပသခနဆဲ ြစ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ ဆြ်လြ် ခမ င်ျားထတ
ုံ ်ခနဆဲ ြစ်ပပီျား၊ မြျန်ျားမ ခသ သူမျ ျားြုံ
အန ပငမ်ျားခစဆဲ ြစ်ြေပ
ဲ့် ါြ- သူသည် ခယရှု ြသ
ဲ့် နည်
ုံ ့် ျားတူ အတအြျ လုံပ်ခဆ င်ြေမ
ဲ့် ည်ဆပ
ုံ ါြဘုံရ ျားသြေင်သည် တူညခ
ီ သ အလုံပ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ထပ်လုံပ်ခန ြေင်ျား ြစ်မည် ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခယရှု ပြုြေဲခ
့် သ
အမှုသည် မည်သည်အ
့် ခရျားပါမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည်တ
့် န်ြုံျားမျှ ရှမည် မဟုံတ်ခပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့််
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ခြေတ်တင
ုံ ျား် တင
ွ ် အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ြေြ
ုံ ုံ ခဆ င်ရွြ်ခလသည်။ သူအမှု
့် ၏

အဆငအ
့်် သီျားသီျား ပပီျားစီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ မကြ မီ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြ ယင်ျားြုံ လုံြတ
် ုံကြပပီျား၊
စ တန်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ် ထပ်ကြပ်မြွ စတင် လုံြသ
် ည့်ခ
် န ြ်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
မတူြွဲ ပ ျားခသ နည်ျားစနစ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ခ ပ င်ျားလဲခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူအမှု
့် ၏
အဆငတ
့်် စ်ဆငြ
့်် ုံ ပပီျားစီျားသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ယင်ျားြုံ နတ်ဆျားုံ မျ ျားြ လုံြ်တကုံ ြခလသည်။
ဤအရ န္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ သင်တုံ ရှ
့် ငျား် ရှငျား် လင်ျားလင်ျား ြစ်ရမည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ယခန ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ သ ြေင်ျား” မှ

ဆျားုံ ညစ်ခသ ဝည ဉ်မျ ျား၏ ဝင်ပျားူ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား “ငါသည် ဘုံရ ျား ြစ်သည်” ဟုံ
အ ခပါင်အ ရင်ျားသန်သန် ခကြျားခကြ ်ကြသူ အြေျြုျို့ ရှ၏။ သရ
ုံ ့် တွင ် သူတသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယစ
် ျား ပြုသည်အ
့် ရ တွင ် မှ ျားယွငျား် ကြသည်အ
့် တွြ် အဆျားုံ ၌ ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြုံ ြေကြရသည်။
သူတသည်
ုံ ့်
စ တန်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သူတြ
ုံ ့် ုံ အခရျားမထ ျားခပ။
သင်သည် မမြယ
ုံ ်ြုံယ်မည်မျှပင် မင်မ
ုံ ့် တ် မည်မျှပင်
့် ျားစွ ြေျီျားခ မြှ ြ်သည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ပင်ျား ပင်ျားထန်ထန် ဟစ်ခကြျားသည် ြစ်ခစ၊ သင်သည် ြန်ဆင်ျားြေတစ်ဦျား ြစ်ခနဆဲ ြစ်ပပီျား၊ စ တန်န္င
ှ ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ ြစ်သည်။ “ငါသည် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊ ငါသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ်ခတ ်မခ
ူ သ
သ ျားခတ ် ြစ်သည်” ဟုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ ငါမဟစ်ခကြျားခပ။ သခသ
ုံ ့်
် ငါ ပြုသည့်အ
် မှုသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ြစ်၏။ ငါဟစ်ခအ ြ
် ုံ လ
့် ုံသခလ ။ ြေျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျား မလုံအပ်ခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏အလုံပ်ြုံ သူြုံယ်တုံငလ
် ုံပ်ပပီျား၊ လူသ ျားြ သူြ
့်် တန်ျားတစ်ြေုံ န္ှငျား် အပ်ခပျားရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ုံ အဆငအ
ြေျီျားခ မြှ ြ်သည့်် င်္ုံဏပ
် ဒ
ုံ တ
် စ်ြေခ
ုံ ပျားရန် မလုံအပ်ခပ။ သူ၏ အမှုြ သူ၏ ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ြခဏ န္ှင ့််
အဆင်အ
် တ ်တုံင ်
့် တန်ျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုခပသည်။ ဗတတဇမြေမီတွင ် ခယရှု သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
မဟုံတြေ
် ခ
ဲ့် လသခလ ။ သူသည် လူဇ့် တြေယူထ ျားသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် မဟုံတြေ
် ခ
ဲ့် လသခလ ။ သူသည်
သြ်ခသြုံ ရရှပပီျားခန ြ်မသ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တစ်ပါျားတည်ျားခသ သ ျားခတ ် ြစ်လ ြေဲသ
့် ည်ဟုံ
ခ ပ ၍မရန္င
ုံ သ
် ည်ြ ျား ဧြန်မြေ
ုံ ျ ြစ်၏။ သူသည် မမ၏အမှုြုံ မစတင်မီ
အြေျန်ကြ မငစ
့်် ွ ြတည်ျားြ၊ ခယရှု ဟုံ အမည်တွငသ
် ည့်် လူတစ်ဦျား ရှြေဲသ
် လ ။ သင်သည်
့် ည် မဟုံတခ
အသစ်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားမျ ျားြုံ မခဆ င်ကြဉ်ျားန္င
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်စ ျားမ ပြုန္င
ုံ ခ
် ပ။
သင်သည် ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူခ ပ သည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်မခြ ် ပန္င
ုံ ။်
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အမှုြုံ သင် မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ဝ
့် ည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ
သင်မလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည ၊ အြ
့် ွယရ
် န္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ မ
် ှုမျ ျား၊ ပပီျားလျှင ် လူသ ျားြုံ
ဘုံရ ျားသြေင် ပစ်တင်ဆျားုံ မသည့်် စတ်သခဘ ထ ျား အလုံျားစ-ုံ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် သင်၏

ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားြုံ ခြျ ်လွနသ
် ည်။ သုံ ြစ်
ုံ အ
် မ ဆရ
ုံ န်
့် ရ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်ဟုံ အြေင
ကြြုျားစ ျား ြေင်ျားသည် အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်လမ်မ
့် ည်၊ သင်သည် န မည်သ ရှပပီျား မည်သည့်် အန္ှစ်သ ရမျှ
ရှလမ်မ
ူ ျှ သူြ
ုံ မှတမ
် ခပ၊
့် ည်မဟုံတ။် ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယ်ခတ ်တုံင ် လ ပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ မည်သမ
့် မ
သခသ
ုံ ့်
် သူသည် သူ၏အလုံပ်ြုံ ဆြ်လြ်လုံပ်ခဆ င်ပပီျား၊ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြု ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား
ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်သည်။ သင်အ
့် ခန ြင့်် သူြ
့် ုံ လူသ ျားဟုံခြေေါ်သည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ
ခြေေါ်သည် ြစ်ခစ၊ သြေင်ဟုံခြေေါ်သည် ြစ်ခစ ြေရစ်ခတ ်ဟုံ ခြေေါ်သည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူြ
့် ုံ အစ်မဟုံ
ခြေေါ်သည် ြစ်ခစ၊ အခရျားမကြီျားခပ။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သူ ပြုသည်အ
့် မှုမှ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင် ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အလုံပ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။ လူသ ျားြ သူြ
ုံ ည့််
့် ုံ ခြေေါ်ဆသ
အမည်န မြုံ သူင်္ရုံမစုံြ်ခပ။ ထအ
ုံ မည်န မသည် သူ၏အလုံပ်ြုံ အဆျားုံ အ ြတ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ခလ ။
သင်သြ
ူ ့် ုံ မည်သခြေေါ်
ုံ ့် သည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သခရွ ျို့ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်၏ လူဇ့် တြေ ြုံယြေ
် န္ဓ ြစ်သည်။ သူသည် ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား ဝည ဉ်ခတ ်၏ခထ ြ်ြေမှုြုံ ရသည်။ အြယ်၍ သင်သည် ခြေတ်သစ်တစ်ြေအ
ုံ တွြ်
လမ်ျားြေရီျား မြန်တီျားန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ခြေတ်ခဟ င်ျားြုံ အဆျားုံ မသတ်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ခြေတ်သစ်ြုံ
မြွငလ
့်် ှစ်ခပျားန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ အသစ်ခသ အလုံပ်ြုံ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်ြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ဟုံ
ခြေေါ်၍မရခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျား၏ နြ်နရ
ဲ အြေျြ် (၁)” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားအြယ်၍ တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်ခသ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရွ ျားခြ ြ် ြေင်ျား ြေရသူတြ
ုံ ့် ုံ
ရှု ပ်ခထွျားခစပပီျား သူသည် ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည်၊ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဇ တြေန္ဓ ြစ်သည်ဟုံဆပ
ုံ ါြ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
သူ၏အန္ှစ်သ ရန္ှင ့်် ခြ ် ပြေျြ်၊ သူ၏အမှုန္င
ှ ့််
စြ ျားမျ ျား၊ သူ၏ထုံတ်ခြ ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ကြည့်ရ
် မည်၊ သူသည် ြေရစ်ခတ ်
ဟုံတမ
် ဟုံတြ
် ုံ ခသြေျ ခစရန် ြစ်သည်။ သူ၏အန္ှစ်သ ရြုံ ဤအဓြ ရှု ခထ ငတ
့်် မှ
ုံ ့် ကြည့်် ြေင်ျား ြင့််
သူသည် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင် ဟုံတမ
် ဟုံတ် ခသြေျ ခအ င် ြျွန္ပ
်ုံ ်တလုံ
ုံ ့် ပ်၍ရသည်။
ပထမဦျားစွ ၊ အမှု၏ရှု ခထ ငမ
့်် ဆ
ှ လ
ုံ ျှင၊် သူ၏အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ြစ်ပါြ သူသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ခြ ် ပန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှလမ်မ
့် ည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျား၊
ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်ြုံ
ြျွန္ပ
်ုံ ်တခတွ
ုံ ့် ျို့သင်သ
ုံ ရ သည် လူ၏အမှု ြစ်ပါြ သူသည် လူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့််
့် ည်။ အြယ်၍ ထအ

ြစ် ြေင်ျား၊ လူ၏အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် န ျားလည်မတ
ှု ြ
ုံ ့် သ
ုံ
ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ မ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ နြ်နရ
ဲ တြ
ုံ ့် ုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့််
ြစ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၊ သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် စတ်သခဘ ထ ျားအ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် ပ
ုံ င် သူအခန
ြင့််
့်
မခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပ။ ဒုံတယအခနန္ှင ့်် စြ ျား၏ရှု ခထ ငမ
့်် ဆ
ှ လ
ုံ ျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်န္င
ှ ့််
လူ၏စြ ျားကြ ျားတင
ွ ် အဓြ ြေ ျားန ျားြေျြ်တစ်ြေုံ ရှခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားအ ျားလုံျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား လူ၏စြ ျားမှ
လူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားအ ျားလုံျားြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။ လူ၏စြ ျားသည် လူသဘ
ဝြုံ
့်
ြုံယစ
် ျား ပြုသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် သမမ တရ ျား ြစ်သည်။ လူ၏စြ ျားမှ မူ
သမမ တရ ျားမဟုံတ။် ထအ
ုံ ရ သည် သမမ တရ ျားန္ှင ့်် မသြ်ဆင
ုံ ။် တတယအခနန္ှင ့််
စတ်သခဘ ထ ျားရှု ခထ ငမ
့်် ဆ
ှ လ
ုံ ျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျားြခ
ုံ ြ ် ပန္င
ုံ သ
် ည်။ လူ၏အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
မခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် ပ၊ လူ၏ပင်ြုံစရုံ ြ်ြုံသ ခြ ် ပန္င
ုံ ခ
် လသည်။ လူ၏ပင်ြုံစရုံ ြ်၌
မည်သည့်အ
် ရ ရှသနည်ျား။ ထအ
ုံ ရ ၌ ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား၊ ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်၊ အမျြ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
သမမ တရ ျားရှသခလ ။ လူ၏ပင်ြုံစရုံ ြ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျား တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှ။
ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် လူ၏အမှုတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားဆင
ုံ ရ
် အရပ်ခယ င်တစ်ြေမ
ုံ ျှပင်
ပါဝင် ြေင်ျားမရှ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခလ ၊ လူ၏စြ ျားခလ ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုခတ ်ခလ ၊ လူ၏အမှုခလ ဆသ
ုံ ည်ြုံ ဤရှု ခထ ငတ
့်် မှ
ုံ ့် အြဲ ြတ်ရန် အလွနလ
် ွယြ
် ူခလသည်။
အြယ်၍ လူသည် ဤရှု ခထ ငတ
့်် မှ
ုံ ့် ြေ ျားန ျားြေျြ်ြုံ မခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါြ မှ ျားယွငျား် ခသ ြေရစ်ခတ ်၏
အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ သူတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အန္တြေရစ်တအ
ုံ ့် ျား ြင ့်် စတ်ရှုပ်ခထွျားသွ ျားရန်မှ သူအတွ
ြ်
့်
အလွနလ
် ွယြ
် ူခလသည်။ အြယ်၍ သင်သည် ဤရှု ခထ ငသ
့်် ျားုံ ြေုံမှ ြွဲ ပ ျားြေျြ်ြုံ ခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါြ
သင်သည် မည်သြ
ူ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊ မည်သြ
ူ လူဇ့် တြေယူခသ
ဘုံရ ျားသြေင် မဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှမည်။ အမှု၊ စြ ျားန္င
ှ ့်် စတ်သခဘ ထ ျား—
ဤရှု ခထ ငသ
့်် ျားုံ ြေုံမှ ြေ ျားန ျားြေျြ်ြုံ ခ ပ ဆရ
ုံ န် အမှနြ
် န်အတြျဆျားုံ ြစ်ပပီျား အ ပင်ပန်ျားသွင ် ပင် ြင ့််
အြဲမ ြတ်ရန် ြစ်သည်။
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

၄။ မှန်တသ လမ်ားနှင ်ို့ မှ ားတသ လမ်ားမျ ား၊ နှင ်ို့ မှန်တသ အသင်ားတတ ်နင
ှ ်ို့
မှ ားတသ အသင်ားတတ ်မျ ားအကက ား ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားစစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျားြုံ ရှ ြေင်ျား၌ အခ ြေြေအြျဆျားုံ နယ မမှ မည်သည့်အ
် ရ နည်ျား။ သငအ
့်် ခန ြင ့််
ဤလမ်ျားြေရီျား၌ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ရှ မရှ၊ ဤစြ ျားလုံျားမျ ျားြ သမမ တရ ျားြုံ
ခြ ် ပ ြေင်ျားမျ ျား ြစ် မ ြစ်၊ ယင်ျားြ အဘယ်သြ
ူ ုံ သြ်ခသြေသည်န္င
ှ ့်် သငြ
့်် ုံ မည်သည့်အ
် ရ
ခဆ င်ကြဉ်ျား ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်တြ
ုံ ့် ုံ ကြည့်ရ
် မည် ြစ်သည်။ စစ်မန
ှ ခ
် သ လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့််
မှ ျားယွငျား် ခသ လမ်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေွဲ ြေ ျား ြေင်ျားတွင ် အခ ြေြေြျခသ အသပည ဆင
ုံ ရ
် ရှု ခထ ငအ
့်် ြေျြုျို့လုံအပ်၏၊
အခ ြေြေအြျဆျားုံ ခသ အရ မှ ယင်ျား၌ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ် ရှ မရှြုံ ကြည်ရ
့် န်
ြစ်သည်။ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် လူသ ျား ယုံကြည်မှု၏ အန္ှစ်သ ရမှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်အခပေါ် ယုံကြည်မှု ြစ်ပပီျား၊ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏
ယုံကြည်မှုသည်ပင်လျှင ် ဤဇ တြေန္ဓ မှ ဘုံရ ျားသြေင့်် ဝည ဉ်ခတ ်၏
ပယုံင်္် ြစ် ြေင်ျားခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ယုံကြည် ြေင်ျားသည် ဝည ဉ်ခတ ်အခပေါ်
ယုံကြည်ခနခသျား သည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ ဇ တြေန္ဓ န္ှင ့်် ဝည ဉ်ခတ ်တအကြ
ုံ ့်
ျား ြေ ျားန ျားမှုမျ ျားရ၏၊
ှ
သခသ
ုံ ့်
် ဤဇ တြေန္ဓ သည် ဝည ဉ်ခတ ်ထမှလ ပပီျား၊ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြ လူဇ့် တြေယူခသ ခကြ င၊့််
လူသ ျားယကုံ ြည်ခသ အရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပင်ြုံအန္ှစ်သ ရ ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား ဟုံတ် မဟုံတ်ြုံ ြေွဲ ြေ ျားရ တွင ် အရ အ ျားလုံျားထြ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ရှ
မရှြုံ သင်ကြည့်ရ
် မည်၊ ယင်ျားခန ြ် ဤလမ်ျားြေရီျား၌ သမမ တရ ျား ရှ မရှြုံ သင်ကြည့်ရ
် မည် ြစ်သည်။
ဤသမမ တရ ျားသည် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျား ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားမှ အစအဦျား၌
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားြြ
ုံ န်ဆင်ျားြေဲြေ
ွ ် သူထ
ုံ သ အရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်၊ အတအြျ
့် ျန်တင
့် မှခတ င်ျားဆခ
ခ ပ ရခသ ် သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝန္ှင ့်် ဆင
ုံ ခ
် သ အရ အ ျားလုံျားြုံ (လူသ ျားအသစတ်၊ ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မ၊ှု
ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လူသ ျား ြစ် ြေင်ျား၏ အခ ြေြေအသပည တုံ အပါအဝင်
) ဆလ
ုံ ုံသည်။ ယင်ျားမှ
့်
ဤလမ်ျားြေရီျားြ လူသ ျားြုံ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ အသြ်တ တစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ပ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှမရှ၊
့် ခဆ
ခဟ ခ ပ ထ ျားခသ သမမ တရ ျားြုံ သ မန်လသဘ
ူ ့်
ဝ၏ စစ်မန
ှ မ
် အ
ှု ရ လုံအပ်မရ
ှု မရှ
ှ ၊
ဤသမမ တရ ျားြ လြ်ခတွျို့ြျပပီျား စစ်မန
ှ မ
် ရ
ှု မရှ
ှ န္ှင ့်် အြေျန်အြြ
ုံ ်ဆျားုံ ြစ်မ ြစ်တြ
ုံ ့် ုံ ကြည့်ရ
် မည်။
သမမ တရ ျားရှလျှင ် ထသ
ုံ မမ တရ ျားြ လူသ ျားြုံ သ မန် ြစ်ပပီျား စစ်မှနခ
် သ အခတွျို့အကြြုမျ ျားထဲသုံ ့်
ပခဆ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ ၏
် ။ ထုံ ပင်
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ ပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူအသ
စတ်သည် ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ
့် လူမျ ျားသည် ပ၍
့်

စလ
ုံ င်လ သည်၊ ဇ တပြတန္ှင ့်် ဝည ဉ်အသြ်တ ၌ ၎င်ျားတ၏ဘဝသည်
ုံ ့်
ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ စနစ်ြျလ ပပီျား၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ြေစ ျားမမ
ှု ျ ျား ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ ှန ် ြစ်လ ခလသည်။ ဤအရ သည် ဒုံတယနယ မ ြစ်၏။
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တုံျားပွ ျား၍ သြျွမ်ျား ြေင်ျား ရှ မရှ၊ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အမှုန္င
ှ ့်် သမမ တရ ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားြ ၎င်ျားတ၏အထဲ
ုံ ့်
၌ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ြေျစ်ခသ ခမတတ ြုံ လှုျို့ခဆ ်န္င
ုံ ပ် ပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် တုံျား၍ ရင်ျားန္ျားီှ လ ခစရန် ခဆ င်ကြဉ်ျားခပျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှ မရှဆသ
ုံ ည့်် အ ြေ ျားခသ
နယ မတစ်ြေုံရသည်
ှ
။ ဤတွင ် ဤလမ်ျားြေရီျားမှ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား ဟုံတ် မဟုံတ် တင
ုံ ျား် တ ၍
ရန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ အခ ြေြေအြျဆျားုံ မှ ထလ
ုံ မ်ျားြေရီျားြ သဘ ဝလွနဆ
် သ
ုံ ည်ထြ် လြ်ခတွျို့ြျခသ အရ
ဟုံတ် မဟုံတ၊် ထလ
ုံ မ်ျားြေရီျားြ လူသ ျား၏အသြ်ြုံ ခထ ြ်ပခ
ုံ ် ြေင်ျား ရှ မရှ ဆသ
ုံ ည့်အ
် ရ
့် ပျားန္င
ြစ်သည်။ ဤအခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ြုံြည
် ပ
ီ ါြ၊ ထလ
ုံ မ်ျားြေရီျားသည်
မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား ြစ်သည်ဟုံ ခြ ြ်ြေျြ်ြေျ န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ သင်တ၏
ုံ ့် အန င်္တ်အခတွျို့အကြြုမျ ျား၌
အ ြေ ျားခသ လမ်ျားြေရီျားမျ ျားြုံ သင်တလြ်
ုံ ့်
ြေခစြုံ ဤန္ှု
တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ငါခ ပ ြေင်ျား
့်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အန င်္တ်၌ အ ြေ ျားခသ ခြေတ်သစ်၏ အမှုရလ
ှ မ်မ
ုံ ် ြေင်ျား
့် ည်ဟုံ ခဟ ြန်ျားထတ
တစ်ြေအ
ုံ ခန ြင ့်် ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားလည်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ယခန၏အမှု
အခပေါ် သင်တ၏
ုံ ့် ယုံကြည်ြေျြ်၌
့်
တစ်ဝြ်သ ခသြေျ ပပီျား ထအ
ုံ မှုအခပေါ် ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မှု မရန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှရခအ င်န္င
ှ ့််
ယခန၏လမ်
ျားြေရီျားမှ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား ြစ်သည်ြုံ သင်တခသြေျ
ုံ ့်
ခစန္င
ုံ ြ
် ုံ ထ
ုံ ရ တြ
ုံ ့် ုံ
့်
့် အ
ငါခ ပ ြေင်ျား ြစ်သည်။ တြျခသြေျ ခနခသ ် င ျားလည်ျား၊ စတ်ရှုပ်ခထွျားမထ
ှု ဲ လုံြခ
် လျှ ြ်ခနဆဲရသူ
ှ
မျ ျားစွ ရှ၏၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခသြေျ မှု၌ အခ ြေြေသခဘ တရ ျား မရှ၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
အခန္ှျားန္ှငအ
့်် မန်
့် ၎င်ျားတသည်
ြယ်ရှ ျား ြေင်ျားြုံ ြေရကြလမ်မ
် လျှ ြ် ြေင်ျား၌ အထူျား တြ်ကြကြခသ သူတပင်
ုံ ့် လျှင ်
့် ည်။ မမတုံ လ
့် ုံြခ
အစတ်အပင
ုံ ျား် သျားုံ ပင
ုံ ျား် ခသြေျ ပပီျား ငါျားပင
ုံ ျား် မခသြေျ ကြ၊ ယင်ျားြ ၎င်ျားတတွ
ုံ ့် င ် အခ ြေြေအုံတ် မစ်
မရှသည်ြုံ ပသခနခပသည်။ သင်တ၏
ုံ ့် အစွမ်ျားအစြ ညြ
့် ျင်ျားလှပပီျား သင်တ၏
ုံ ့်
အခ ြေြေအုံတ် မစ်မှ လည်ျား တမ်လွနျား် လှခသ ခကြ င့်် သင်တတွ
ုံ ့် င ် ပင
ုံ ျား် ြေ ျားသ မင် ြေင်ျားအခပေါ်
န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုခတ ်ြုံ အြန်ြန်မ ပြုလုံပ်ခပ၊
လြ်ခတွျို့မြျခသ အလုံပ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်မလုံပ်ခဆ င်ခပ၊ သူသည် လူသ ျားြုံ အလွနအ
် ြျွ
ခတ င်ျားဆမ
ုံ ှုမျ ျား မ ပြုလုံပ်သလုံ၊ လူသ ျား၏ အသစတ်ြုံ ခြျ ်လွနခ
် သ အလုံပ်ြုံလည်ျား
သူမလုံပ်ခဆ င်ခပ။ သူလုံပ်ခသ အမှုဟူသမျှသည် လူသ ျား၏ သ မန်အသစတ်
အတင
ုံ ျား် အတ အတွငျား် ၌ရှပပီျား သ မန်လူသဘ
ဝ၏ အသစတ်ြုံ မခြျ ်လွနသ
် ည်အ
့် ပင်
့်
သူ၏အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ သ မန်လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ရ ြ
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ် ြစ်လျှင၊် လူသ ျားသည် ပုံ၍ပ၍
ုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ ပပီျား

သူ၏လူသဘ
ဝမှ ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြ
့်
ဆျားုံ ယုံတခ
် သ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရတုံ အခပေါ်
တုံျားပွ ျားခသ အသပည တစ်ြေြ
ုံ ုံ
့်
ရရှပပီျား သမမ တရ ျားြုံ ပုံ၍ပ၍
ုံ ကြီျားမ ျားစွ ခတ ငတ
့်် မှုတစ်ြေုံ သူ၌ရှခလသည်။
တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ လျှင ် လူသ ျား၏အသြ်တ ပမ
ုံ ုံ ကြီျားထွ ျားခလခလ၊ လူသ ျား၏
့် ရ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြ ပမ
ုံ ခ
ုံ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် ွမ်ျား ရှလ ခလခလ ြစ်သည်—
ယင်ျားအရ အ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူအသြ်
ြစ်လ ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ် ြစ်သည်။ အြယ်၍
့်
လမ်ျားြေရီျားတစ်ြေုံြ လူသ ျား၏အန္ှစ်သ ရ ြစ်ခသ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှလျှင၊်
လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှလျှင၊် ထအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ သူ
့် ြ
့် ုံ
ခြေေါ်ခဆ င်လ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှလျှင၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ စစ်မှနခ
် သ သခဘ ခပါြ်
န ျားလည်မြ
ှု ုံ သူအ
ုံ လ
် ျှင၊် ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၏လူသဘ
ဝြုံ ပ၍
ုံ ပင် နမ်ြ
့် ျခစပပီျား
့် ျား မခပျားန္င
့်
သူ၏အသစတ်ြုံ ပ၍
ုံ မူမမှနခ
် စလျှင၊် ဤလမ်ျားြေရီျားမှ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျား မဟုံတခ
် ပ၊ ယင်ျားမှ
နတ်ဆျားုံ တစ်ခြ င်၏ အလုံပ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လမ်ျားြေရီျားခဟ င်ျားတစ်ြေုံ ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပသည်။
တုံတခ
ုံ ပ ရလျှင ် ယင်ျားမှ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မျြ်ခမှ ြ်အလုံပ်မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သူ၏ အမှုြုံ သရှသူတသ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ခြျနပ်ခစန္င
ုံ ၏
် ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု အဆငအ
့်် သီျားသီျားတွင၊် လူသ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ လုံြခ
် လျ ညီခထွသည့််
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားလည်ျား ရှခပသည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား်
ရှသူအ ျားလုံျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မျြ်ခမှ ြ်န္င
ှ ့်် ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြပပီျား၊
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား် မရှသူမျ ျားသည် စ တန်၏
ြွပ်ြဲမှုခအ ြ်တွငရ
် ြ
ှ
သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မည်သည့်် လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျှမရှခပ။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျား၌ ရှသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်ြုံ လြ်ြေသူမျ ျား
ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်တင
ွ ် ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်သမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ ဤခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား်
ရှသူမျ ျားသည် ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤအြေျန်အခတ အတွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်
ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်် သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့မလုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ က် ြပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ
ြေရလမ်မ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ စွနပ
် ့် စ် ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ အဆျားုံ ဆျားုံ အခန ြင ့်် သနရ
့် ည်။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်သစ်ြုံ လြ်ြေသူမျ ျားသည်၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား် တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ က် ြလမ်မ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သနရ

ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခစ ငခ
့်် ရှ ြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြ ြွယ် ြေင်ျားြုံ ရရှကြလမ်မ
့် ည်။ သမမ တရ ျားြုံ
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန် လုံလ ျားခနသူမျ ျားသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားြေကြရြ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန်
လုံလ ျား ြေင်ျားမရှသူမျ ျားသည် သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား၊
အ ပစ်ခပျား ြေင်ျားြပ
ုံ င် ြေရခြ င်ျားြေရန္င
ုံ သ
် ည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မည်သည့်် လူစ ျားမျြုျား ြစ်ပါခစ၊
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား် ၎င်ျားတရှ
ုံ ့် မှသ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုသစ်
လြ်ြေသည့်သ
် အ
ူ ျားလုံျားြုံ သူ၏ န မအတွြ် တ ဝန်ယလ
ူ မ်မ
့် ည်။ သူ၏န မြုံ ဘုံနျား် ထင်ရှ ျားခစပပီျား၊
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန် လုံလ ျားခနသူမျ ျားသည်
သူ၏ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှကြလမ်မ
ုံ န ြေသြဲသ
့် ုံ သူ
့် ည်။ သူြ
့် မ
့် ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
လြ်ခတွျို့ မလုံပ်ခဆ င်သမ
ူ ျ ျားသည် သူ၏အ ပစ်ခပျား ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် ည်။ သနရ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားတွင ် ရှသည့်် လူမျ ျားသည် အမှုသစ်ြုံ လြ်ြေသူမျ ျား ြစ်ပပီျား၊ အမှုသစ်ြုံ
၎င်ျားတုံ လြ်
ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်တငခ
့်် လျ ြ်ပတ်စွ
့်
ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်သငသ
့်် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မမတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ မထမ်ျားခဆ င်သည့်် ပုံနြ
် န်သမ
ူ ျ ျားြဲသ
့် ုံ ့်
မ ပြုမူသငခ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူသ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ
သတ်မှတ်ြေျြ် ြစ်သည်။ အမှုသစ်ြုံ လြ်မြေသည့်် လူမျ ျားအတွြမ
် ူ ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တခ
် ပ- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျား ပင်ပတွင ် ရှကြပပီျား၊ သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ဆျားုံ မပဲ့် ပင်မှုန္င
ှ ့်် အ ပစ်တင်မတ
ှု သည်
ုံ ့်
သူတန္ှ
ုံ ့် င ့်် မသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ။ ဤလူမျ ျားသည် တစ်ခနတ
့် လုံျား
ဇ တပြတအတွငျား် ၌ အသြ်ရင
ှ က် ြသည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်အတွငျား် ၌ အသြ်ရင
ှ က် ြပပီျား၊
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သမျှအ ျားလုံျားသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ပ
် ုံင ် ဦျားခန္ှ ြ်မျ ျား၏ စစစ်မှုန္င
ှ ့်် သုံခတသန ပြု ြေင်ျားမှ
ထွြ်ခပေါ်သည့်် အယူဝါဒမျ ျားအတင
ုံ ျား် သ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်မှု
ြစ်ရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသစ်ြ ခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်အ
် ရ ပင် မဟုံတ်ခပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်ြုံ လြ်မြေသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်ခမှ ြ် ြင်ျားမဲ့်သည်အ
့် ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားန္ှင ့်် ြ ြွယ် ြေင်ျားတုံ မရှ
ုံ ့် စြ ျားမျ ျားန္ှင ့််
့် ခပ။ ၎င်ျားတ၏
လုံပ်ခဆ င်မှု အမျ ျားစုံတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်၏ ယြေင်
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ထန်ျားသမ်ျားထ ျားခလသည်။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
အယူဝါဒ ြစ်ပပီျား၊ သမမ တရ ျား
မဟုံတခ
် ြေျ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အယူဝါဒန္ှင ့်် စည်ျားမျဉ်ျားသည် ဤလူမျ ျား အတူတြွ စုံစည်ျား ြေင်ျားြ
ဘ သ တရ ျားမျှသ ြစ်သည်ြုံ သြ်ခသ ပရန် လုံခလ ြ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခရွ ျားြေျယ်ြေရသူမျ ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား မဟုံတခ
် ပ။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားအလယ် စုံစည်ျားမြ
ှု ုံ

ဘ သ တရ ျား၏ ကြီျားြျယ်ခသ ညီလ ြေတစ်ြေုံအ ြစ်သ ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား၊ အသင်ျားခတ ်တစ်ြေအ
ုံ ြစ်
ခြေေါ်ဆ၍
ုံ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤသည်မှ ခ ပ င်ျားလဲ၍မရသည့်် အြေျြ်တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်သစ် မရှကြခပ။ ၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည်အ
့် ရ သည်
ဘ သ ခရျားရနမျ
် ခ
ုံ ပေါ်သည်၊ ၎င်ျားတုံ အသြ်
ရှငခ
် နထင
ုံ သ
် ည်အ
့် ရ သည်
့် ျား လှုင်ခနသည့်ပ
့်
ဘ သ တရ ျားန္ှင ့်် ပည်န္
့် ြ
ှ ်ပုံ ခပေါ်ခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ဆျားုံ မပဲ့် ပင်မှုန္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားြုံ ရရှရန် သင်ခ
ထ
ုံ ျားန္ှင ့်် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် လျ ်ြုံ မဆ
့်
ဝည ဉ်ခတ ်၏ မျြ်ခမှ ြ်န္င
ှ ့်် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြုံပင် မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခပ။ ဤလူအ ျားလုံျားသည်
အသြ်မသ
ဲ့် ည့်် အခလ င်ျားခြ င်မျ ျားန္ှင ့်် ဝည ဉ်ခရျားရ လုံျားဝမရှသည့်် ခလ ြ်ခြ င်မျ ျား
ြစ်ကြသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအ ျားလုံျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ရအလ
ှ
ုံတြ
ုံ ့် ုံ
သရန်မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် လူ၏ပုံနြ
် န်မန္
ှု င
ှ ့်် ဆနြ
် ့် ျင်မှုတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည မရှ၊ လူသ ျား၏
မခြ င်ျားမှု ပြု ြေင်ျား အ ျားလုံျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည မရှကြခြေျ။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
မသန ျားမလည်ကြသည့်် လူမျ ျား၊ ယုံတည
် ခ
့် သ လူမျ ျား ြစ်ကြပပီျား၊ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျားဟုံ ခြေေါ်ဆရ
ုံ န်
မထြ
ုံ ်တန်ခသ ဆန်ြုံနခ
် မခလျားမျ ျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားတုံ လုံ
် ရ ြမျှ
့် ပ်ခဆ င်သည့်် မည်သည့်အ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ်မျ ျားြုံ ထြေုံြ်န္င
ုံ ရ
် န် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုန္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ုံ ့်
မဆြ်စပ်ခပ။ ၎င်ျားတ၏စြ
ုံ ့်
ျားမျ ျားန္ှင ့်် လုံပ်ရပ်မျ ျားြ အလွန ် စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြွယခ
် ြ င်ျားလှသည်၊
အလွန ် သန ျားြွယ်ခြ င်ျားလှပပီျား၊ ခြ ် ပခ ပ ဆရ
ုံ န် တြယ်ြုံ မထြ
ုံ ်တန်ခြေျ။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ ခရစီျားခကြ င်ျားအတွငျား် မရှသူတုံ လုံ
် မျှသည် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် ပ်ခဆ င်သည့်် အရ မှနသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်သစ်န္င
ှ ့်် မည်သမျှ
ုံ ့် သြ်ဆင
ုံ မ
် မ
ှု ရှခြေျ။ ဤအရ ခကြ င ့််
၎င်ျားတမည်
ုံ ့် သည်အ
့် ရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
ဆျားုံ မပဲ့် ပင်မှု မရှသည့်အ
် ပင်၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျား မရှကြခပ။
အခကြ င်ျားမှ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် သမမ တရ ျားအတွြ် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ မရှကြသူမျ ျားန္ှင ့််
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ မုံနျား် တီျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျားသည့်သ
် မ
ူ ျ ျား
ြစ်သည့်အ
် တွြ် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဇ တပြတ၌ ခလျှ ြ်လှမ်ျားကြပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဆင
ုံ ျား် ဘတ
ုံ ်ခအ ြ်တွင ် ၎င်ျားတစ
ုံ ့် တ်ခြျနပ်သည့်် မည်သည်အ
့် ရ ြုံမဆုံ လုံပ်ခဆ င်ကြခသ ခကြ င၊့််
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မခြ င်ျားမှု ပြုသူမျ ျားဟုံ ခြေေါ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု ပြုစဉ်တွင၊် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
တမင်တြ
သူြ
ုံ န်လုံပပီျား သူန္င
ှ ဆ
့်် နြ
် ့် ျင်ဘြ်သုံ ခ
ှ ့််
့် ရ
့် ပျားကြခလသည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ပူျားခပါင်ျားမခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားမှ အဆျားုံ စန
ွ ် ပုံနြ
် န် ြေင်ျား သြ်သြ် ြစ်သည်၊ သဆ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဆနြ
် ့် ျင်ဘြ်သုံ တမင်
တြ ခ ပျားကြခသ သူတသည်
ုံ ့်
အထူျားသ ြင ့်် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
့်

ထြ
ုံ ်တန်ခသ ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျားြုံ ရရှကြလမ်မ
် လ ။
့် ည် မဟုံတခ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င်မှု” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားဘ သ ခရျား အသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြ ယင်ျားအခပေါ် ရန်လုံမလ
ှု ည်ျားမရှ၊ ဆန်ြျင်
မလ
ှု ည်ျား မရှပါလျှင ်
့်
ယင်ျားသည် စစ်မန
ှ ခ
် သ လမ်ျား ြစ်လမ်မ
် ပ။ သတရပါ၊ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြုံ လူအမျ ျားစုံန္င
ှ ့််
့် ည် မဟုံတခ
ြမဘ ကြီျားြပင် ဧြန်အမှန ် ဆန်ြျင်
ကြလမ်မ
ှ ့်် တရ ျားခဟ ရန်
့်
့် ည်။ သြေင်ခယရှု အမှုခတ ် ပြုရန်န္င
ပထမဆျားုံ လ ြေဲသ
့် ြေျန်ြ ယုံဒဘ သ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားသည် ြုံယ်ခတ ်ြုံ မဆန်ြျင်
ဘဲ
့် ည်အ
့်
ခနြေဲက့် ြသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ အမှုခတ ်အသစ်ြုံ စတင်သည်အ
့် ြေါတုံငျား် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
လူသ ျားမျြုျားန္ွယတ
် သည်
ုံ ့်
ယင်ျားြုံ လြ်ြေရန် အကြီျားမ ျားဆျားုံ အြေြ်အြေဲရကြသည်
ှ
၊ အခကြ င်ျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်သည် လူတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သခဘ ထ ျားြွဲလွဲပပီျား ငင်ျားဆစ
ုံ ရ
ြစ်ခနခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲ ဝည ဉ်ခလ ြထဲသုံ ့်
ြေျဉ်ျားနင်ျားဝင်ခရ ြ်ရန် မတတ်စမ
ွ ်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားသည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်
မဟုံတြေ
် ပ
ဲ့် ါြ၊ သူတသည်
ုံ ့်
မှနခ
် သ လမ်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုခတ ် ြစ်သည်ဟုံ ယုံကြည်ရပါခသ ်လည်ျား ဘ သ ခရျား အသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် ြ
ဆန်ြျင်
ြေင်ျားမရှသည့်အ
် ပင်၊ ြမဘ ခလ ြ၏ ဆန်ြျင်
မန္
ှု င
ှ ့်် ရန်လုံမတ
ှု ုံ ြင်
ျားမဲခ
့်
့်
့် နပါြ၊ ယင်ျားသည်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ် မစစ်မန
ှ ခ
် ကြ င်ျား ထင်ရှ ျားခပသည်။ လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ
လြ်ြေရန် အဘယ်ခကြ င့်် မတတ်န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ပထမအခန ြင့်် လူသည် ဇ တပြတန္ှင ့်် ြစ်သည်၊
သူသည် ရုံပ်ဝတထြုတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ရုံပ်ဝတထြုမျ ျားသည် ဝည ဉ်ခလ ြထဲသုံ ထ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခပ။
့် ျားုံ ခြ ြ်န္င
“ဝည ဉ်ခလ ြထဲသုံ ထ
ုံ စ
် ွမ်ျား မရှ” ဆသ
ုံ ည်မှ အဘယ်အရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံပါသနည်ျား။
့် ျားုံ ခြ ြ်န္င
ထအ
ုံ ရ မှ ဝည ဉ်မျ ျား၊ ဝည ဉ်မျ ျား၏ လှုပ်ရှ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် ဝည ဉ်ခလ ြြုံ မင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှ ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင် အဘယ်အရ ြုံ ပြုခနသည်၊ အဘယ်အရ ြုံ ခ ပ ဆခ
ုံ နသည်ြုံ မ မင်န္င
ုံ ် ြေင်ျားဟုံ
ဆလ
ုံ ုံသည်။ ဝည ဉ်ခလ ြတွင ် အဘယ်အရ မျ ျား ြစ်ခနသည်ြုံ လူတသည်
ုံ ့်
မင်ကြမည် မဟုံတခ
် ပ။
ရုံပ်ဝတထြုြမဘ တွင၊် လူတသည်
ုံ ့်
ရုံပ်ဝတထြုပစစညျား် မျ ျားြသ
ုံ
မင်န္င
ုံ သ
် ည်။ မည်သည့်ဝ
် ည ဉ်ြ
လူမျ ျားအတွငျား် တင
ွ ် မည်သည်အ
့် မှုြုံ ပြုသည်ြုံ သင်တမ
ုံ ့် မင်န္င
ုံ ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဝည ဉ်ခတ ်သည် မည်သည်ြုံ လ ၍လုံပ်ခဆ င်သည်၊ ခ ပ သည်ြုံ မ မင်န္င
ုံ ခ
် ပ။ တစ်ြေါတစ်ရ
သင်သည် ြုံယခ
် တ ်၏အသခတ ်ြုံ ကြ ျားန္င
ုံ သ
် ည်၊ သခသ
ုံ ့်
် ၎င်ျားသည် အဘယ်အရပ်မှ လ သည်ြုံ
သင်မသပါ။ စ အုံပ်တစ်အုံပ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်ြတ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
်

ဘုံရ ျားသြေင်ြ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေျန်တွင ် ခ ပ ြေဲသ
ုံ ့် တ်
့် ည်၊ သမဟုံ
မည်သခ
ုံ ့် ပ ြေဲသ
ုံ ့် တ် ယင်ျားတမှ
ုံ ့် အဘယ်အရ အ ျား ဆလ
ုံ ုံသည်ြုံ
့် ည်၊ သမဟုံ
သင်မသန္င
ုံ ခ
် သျားဘရ
ဲ သည်
ှ
။ လူမျ ျားသည် ဝည ဉ်ခလ ြထဲသုံ ထ
ုံ က် ြ၊
့် ျားုံ ခြ ြ်ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျား မ ပြုန္င
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ သြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အရင်ျားအ မစ်ြုံ န ျားမလည်န္င
ုံ က် ြ၊ သုံ ြစ်
့် ရ
သူတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ရ
် န်အတွြ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်ပင
ွ ခ
့်် စ ြေင်ျားန္ှင ့််
အလင်ျားခပျား ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ပင် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ လုံအပ်သည်။ ဒုံတယအ ျား ြင်၊့်
လူတသည်
ုံ ့်
အလွနအ
် မင်ျား ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြေဲပ့် ပီျား သူ၏အတွငျား် ပင
ုံ ျား် သည် စ တန်၏
အသဂခြေျမျ ျားလှခသ အဆပ်၊ အသဂခြေျမျ ျားလှခသ အသပည န္ှင ့်် ပည်လ
့် ျြ်ရ၏။
ှ
သူသည် စ တန်၏
အမျြုျားမျြုျားခသ အခတွျားအ မင်မျ ျားန္ှင ့်် အသပည မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် အရ ရ ြုံ
သျားုံ သပ်မည်ဆလ
ုံ ျှင၊် သမမ တရ ျားမှ အဘယ်အရ ြစ်သည်ြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ
သူသြ်ခသ ပန္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်ပင
ွ ခ
့်် စ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် ည် မဟုံတခ
အလင်ျားခပျား ြေင်ျား မပါဘဲ၊ လူသည် သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျား ရှမည်မဟုံတခ
် ပ။ သုံ ြစ်
့် ရ
စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားသည် လူ၏ြစီျားန္ှပ်စြ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ငင်ျားပယ် ြေင်ျားြုံ မလွဲမခသွြေရမည်သ ြစ်သည်။
စ တန်၏အသပည န္ှင ့်် အခတွျားအ မင်မျ ျားြုံ လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် လြ်ြေရန် အဘယ်ခကြ င့််
လွယြ
် ူခနသနည်ျား။ ပထမအ ျား ြင်၊့် ယင်ျားသည် သူတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျား၊ သူတဇ
ုံ ့် တပြတ၏
စတ်ပါဝင်စ ျားမှုမျ ျားန္ှင ့်် တစ်သ ျားတည်ျား ြစ်ခနပပီျား၊ ယင်ျားသည် သူတဇ
ုံ ့် တပြတအတွြ်
အြျြုျားရခစသည်
ှ
။ သူတုံြ
ုံ ့် ုံယြ
် ုံ ဤသခ
ုံ ့် ပ ကြသည်၊ “ဤသခသ
ုံ ့်
အသပည ြုံ
့် သူတြ
လြ်ြေ ြေင်ျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်ြုံ အခထ ြ်အြူ ြစ်ခစသည်။ ယင်ျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်ြုံ ရ ထူျားတျားုံ ခစလမ်မ
့် ည်၊
ယင်ျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်ြုံ ခအ င် မင်ခစလမ်မ
ုံ ့် ြ် အမှုအရ မျ ျားြုံ စွမ်ျားခဆ င်ရယူန္င
ုံ ရ
် န်
့် ည်၊ ထခန
လမ်ျားြွငခ
့်် ပျားလမ်မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသပည အ ျား ြင့်် ဤလူတုံ ြျွ
်ုံ ်ြုံ ခမ က့် ြည်က့် ြလမ်မ
့် ည်။ ထသ
့် ည်။”
့် န္ပ
လူတြ
ုံ ့် ုံ အြျြုျား ြစ်ခစသည့်် ထအ
ုံ ရ သည် သူတ၏အယူ
ုံ ့်
အဆမျ ျားန္ှင ့််
တစ်သ ျားတည်ျား ြစ်ခနသည်။...ဤမျှခသ အတင
ုံ ျား် အတ ထ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားြေဲ့် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဝည ဉ်ခလ ြသုံ မထ
ျားုံ ခြ ြ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားတခကြ
ုံ ့်
င့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ရုံ သ
့်
့်
တတ်န္င
ုံ က် ြရ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်သည် လူ၏ ငင်ျားပယ် ြေင်ျား၊ ဆန်ြျင်
ြေင်ျားန္ှင ့်် ရှု တ်ြေျ ြေင်ျားြုံသ
့်
ကြြုြေဲရ
ှ ပ
် င် ြစ်သည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်သည် ြမဘ ခလ ြန္ှင ့််
့် သည်။ ယင်ျားမှ ပုံမန
လူသ ျား၏ ရှု တြေ
် ျ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆန်ြျင်
ြေင်ျားြုံ မြေြေဲရ
် ကြ င်ျား
့်
့် ပါြ၊ ယင်ျားသည် သမမ တရ ျားမဟုံတခ
သြ်ခသ ပပပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
အဆမျ ျားန္ှင ့််
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ခ ပ ြေဲသ
့် မျှ အ ျားလုံျားသည် လူတ၏အယူ
တစ်သ ျားတည်ျား ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ်၊ သူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ယင်ျားြုံ ရှု တ်ြေျကြမည်ခလ ။ ဆန်ြျင်
ကြမည်ခလ ။
့်

သူတလုံ
ုံ ့် ပ်မည်မဟုံတသ
် ည်မှ ခသြေျ သည်။
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

ဘုံရ ျားသြေင် အမှနတ
် ြယ် ကြြုတင်ြေွဲြေန်မှ့် တသ
် ျားထ ျားပပီျား ခရွ ျားြေျယ်ထ ျားခသ သူမျ ျား ြင့််
အသင်ျားခတ ်ြုံ ြွဲျို့စည်ျားထ ျားသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ သ၊ူ သမမ တရ ျားြုံ
ခလ့်လ လြ
ုံ စ
် ျားသူန္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ဆင
ုံ ရ
် အမှုခတ ်၏ သမ်ျားပြ
ုံ ြေ
် ရသူတုံ ြင်
့် ့်
ြွဲျို့စည်ျားထ ျားသည်။ ထသ
ုံ တ
ူ ုံ စုံ
့် ရုံ ျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျား၊
အသင်ျားခတ ်၏ အသြ်တ ြုံ ရှငသ
် န်ခနထင
ုံ ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ ကြြုခတွျို့ ြေင်ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင် ြန်ဆင်ျားထ ျားခသ သတတဝါမျ ျားအခနန္ှင ့်် မမတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်ကြ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ခဆ င်ရွြ်ကြသည့်အ
် ြေါမှသ လျှင ် အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ လူစုံလူခဝျားတစ်ြေြ
ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ခကြ င်ျား၊ ဆုံခတ င်ျားခကြ င်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြတ်ရှုခကြ င်ျား ခ ပ ခသ ်လည်ျား သမမ တရ ျားြုံ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျား ြေင်ျား မရှဘဲ၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ် မပါဘဲ၊ ဘ သ ခရျား
အြေမ်ျားအန ျားမျ ျားြုံ ြျင်ျားပရုံ သ ြစ်ခနပါလျှင ် ယင်ျားသည် အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါ။
ပ၍
ုံ တြျြျခ ပ ရလျှင ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်မပါခသ အသင်ျားခတ ်မျ ျားသည်
အသင်ျားခတ ်မျ ျား မဟုံတက် ြပါ။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘ သ ခရျား ြျင်ျားပရ ခနရ မျ ျားန္ှင ့်် ဘ သ ခရျား
အြေမ်ျားအန ျားမျ ျားြုံ ြျင်ျားပကြခသ လူမျ ျားသ ြစ်သည်။ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
န ြေသူမျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ ကြြုခတွျို့ ကြသူမျ ျား မဟုံတက် ြခပ။...
............
...အသင်ျားခတ ်ဆသ
ုံ ည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ပပီျား သမမ တရ ျားြုံ
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားသမ
ူ ျ ျား စုံခဝျားရ ြစ်ပပီျား ခြ ြ်ြျစ်စဉ်ျားလဲသတ
ူ ုံ လ
ုံ ့်
့် ုံျားဝမပါဝင်ခပ။ သူတသည်
အသင်ျားခတ ်န္င
ှ ့်် မသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ။ သမမ တရ ျားြုံ မခလ့်လ မလုံြစ
် ျားဘဲ သမမ တရ ျားြုံ
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မလုံပ်ခသ လူမျ ျား အတူတြွ စုံခဝျားပါြ ယင်ျားသည်
အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ ြစ်မည်မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားသည် ဘ သ ခရျား ြျင်ျားပရ ခနရ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လူစလ
ုံ ူခဝျားတစ်ြေုံ ြစ်လမ်မ
် ြယ် ယုံကြည်ပပီျား သမမ တရ ျားြုံ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားခသ သူမျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြုံျားြယ
ွ ်ြ ၊ မမတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ ထမ်ျားခဆ င်သည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ ခတွျို့ ကြြု၍
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်ြုံ ရရှထ ျားခသ သူမျ ျား ြင့်် အသင်ျားခတ ်ြုံ ြွဲျို့စည်ျားရမည်။

သမှ
ုံ ့် သ လျှင ် ၎င်ျားသည် အသင်ျားခတ ် ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
် ရ
ှု မရှ
ှ ြုံ
့် ရ အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ စစ်မှနမ
သင်သျားုံ သပ်သည်အ
့် ြေါ၊ ယင်ျားတင
ွ ် မည်သခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားရှသည်ြုံ ပထမဆျားုံ ကြည်ရ
့် မည်။
ဒုံတယအ ျား ြင်၊့် သူတတွ
ုံ ့် င ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်ရမရှ
ှ ြုံ ကြည်မ
့် ည်။
သူတ၏စုံ
ုံ ့် ခဝျား ြေင်ျားတွင ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်မပါရှပါြ ယင်ျားသည်
အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ မဟုံတခ
် ပ။ ထုံ ပင်
် ျားသူတ၏
ုံ ့် အစုံအခဝျား
့် ၎င်ျားသည် သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
မဟုံတပ
် ါြ ယင်ျားသည် အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါ။ အသင်ျားခတ ်တွင ် သမမ တရ ျားြုံ
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားသူ တစ်ဦျားမျှ မရှလျှင၊် ဤအသင်ျားခတ ်တွင ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်
မရှခပ။ ထအ
ုံ ထဲတွင ် သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားလုံခသ သူ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ရပပီ
ှ ျား ထသ
ုံ သ
ူ ည်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသင်ျားခတ ်တင
ွ ် ဆြ်လြ်ြျန်ခနလျှင၊် ထသ
ုံ သ
ူ ည် ြယ်တင် ြေင်ျားြေရန္င
ုံ မ
် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ သူတသည်
ုံ ့်
ထလ
ုံ ူအစုံအခဝျားမှ ြယ်ြေွ ပပီျား အသင်ျားခတ ်တစ်ြေုံြုံ တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ
မန် မန်ရှ ခြွရမည်။ အသင်ျားခတ ်တစ်ြေတ
ုံ ွင ် သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားသူ သျားုံ ခယ ြ်မှ
ငါျားခယ ြ်ရပပီ
ှ ျား၊ ၃၀ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၅၀ သည် လူစလ
ုံ ူခဝျားသြ်သြ်သ ြစ်ပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်တွင ်
အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ပပီျား သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားသည့်် ထသ
ုံ ျားုံ ခယ ြ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ငါျားခယ ြ်သည် အတူပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်သင်သ
ပျားူ ခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်ခသ အြေါ
့် ည်။ သူတုံ အတူ
့်
သူတ၏စုံ
ုံ ့် ခဝျား ြေင်ျားသည် အသင်ျားခတ ် ြစ်ခနဆဲ ြစ်သည်၊ အသင်ျားဝင်အနည်ျားဆျားုံ ရခသ
ှ
အသင်ျားခတ ် ြစ်ခသ ်လည်ျား ယင်ျားသည် သန်စင်
့် သည်။
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

ဘ သ ခရျားခလ ြရှ ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားန္ှင ့်် သင်ျားအုံပ်ဆရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ
ခတွျို့ ကြြုထ ျား ြေင်ျားမရှ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အ ျား ြင့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားန္ှင ့််
တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျားတုံ မြေ
့် ထ ျားရဘဲ ယင်ျားအစ ျား ြျမ်ျားစ သင်ခြျ င်ျားမျ ျားမှ ခြျ င်ျားပပီျား၍
ခအ င်လြ်မတ
ှ ်ရပပီျားခန ြ် ဘ သ ခရျားအသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် တင
ွ ် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားန္ှင ့်် သင်ျားအုံပ်ဆရ မျ ျား
ြစ်လ ကြသည်။ သူတတွ
ုံ ့် င ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်န္င
ှ ့်် အတည် ပြု ြေင်ျားတုံ မရှ
့် ကြခပ၊
သူတတွ
ုံ ့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ မှနြ
် န်ခသ အသပည စုံျားစဉ်ျားမျှ မရှကြခပ၊ ထုံ ပင်
ုံ ့် တမ
် ျ ျားသည်
့် သူတ၏န္ှု
ဓမမပည ဆင
ုံ ရ
် အသပည န္ှင ့်် အယူအဆမျ ျားမလ
ှ ွဲ၍ မည်သည်ြုံမျှ မခ ပ တတ်ခပ။
အမှနတ
် ြယ်အ ျား ြင့်် သူတသည်
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ျှ ခတွျို့ ကြြုထ ျား ြေင်ျား မရှကြခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြြေ
ုံ ရရန် အရည်အြေျင်ျား လုံျားဝမ ပည်မ
့် ီခပ၊ သူတသည်
ုံ ့်
လူြုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ မည်
သပ
ုံ ့် ခဆ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သူတသည်
ုံ ့်
ြျမ်ျားစ သင်ခြျ င်ျားမှ
့်

ဘွျို့ရ
ဲ ြေင်ျားြုံ သူတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ြေ
် စ ျားပုံငြေ
် င
ွ ့်် အခထ ြ်အထ ျားအ ြစ် ပကြသည်၊ သူတ၏
ုံ ့်
သမမ ြျမ်ျားစ အခကြ င်ျား အသပည ြုံ ကြ ျားလုံျားထုံတ်န္င
ုံ ရ
် န် သူတလုံ
ုံ ့် ပ်န္င
ုံ သ
် မျှ အရ ရ ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ကြသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
မြေမရပ်န္င
ုံ ခ
် အ င်ပင် မ နခထ င်လ ျားကြသည်။ သအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င့််
သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပစ်တင်ရှုတြေ
် ျ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေရြ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်ြုံ သူတဆ
ုံ ့် ျားုံ ရှု ျားြေဲက့် ြသည်။ ဤအရ ြုံ သသယ ြစ်စရ
မရှခပ။ ဘ သ ခရျား အသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် သည် ြေရစ်ခတ ်၏ အန္တရ ယ်ကြီျားမ ျားလှခသ ရန်သူ
အဘယ်ခကြ င့်် ြစ်လ ရသနည်ျားဆသ
ုံ ည်မှ အလွနစ
် ဉ်ျားစ ျားြွယ်ခြ င်ျားခသ ခများြေန
ွ ျား် ြစ်သည်။
ခြျျားဇူျားခတ ်ခြေတ်တွင ် ယုံဒဘ သ ြ သြေင်ခယရှု ြေရစ်ခတ ်ြုံ လြ်ဝါျားြပ်တုံငတ
် ွင ်
သရုံ ြြေ
် ဲ့် ြေင်ျားြ အဘယ်အရ ြုံ ပသသနည်ျား။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ န္င
ုံ င
် ခတ ်ခြေတ်တင
ွ ်
ဘ သ ခရျားအသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် သည် စုံစည်ျားြေဲပ့် ပီျား ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လဆင
ုံ ရ
် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုခတ ်ြုံ
ဆန်ြျင်
ရန်န္င
ှ ့်် ခဝြန်ရန် ၎င်ျား၏ ကြြုျားပမ်ျားအ ျားထတ
ုံ ်မှုအ ျားလုံျားြုံ မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားသည်၊ ယင်ျားသည်
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လရှ လူဇ့် တြေယူခသ ြေရစ်ခတ ်ြုံ ငင်ျားဆန်ပပီျား ပယ်ြေျသည်၊ ယင်ျားသည်
လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသင်ျားခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
သည့််
့်
ခြ လ ဟလအမျြုျားမျြုျားြုံ လုံပ်ဇ တ်ြေင်ျားြေဲသ
် ုံြြေ
် သ
ဲ့် ည်၊ သွ ျားပုံပ်ခလလွငခ
့်် ပ ြေဲသ
့် ည်၊ တုံြြေ
့် ည်၊
ပစ်မှ ျားခ ပ ဆြေ
ုံ သ
ဲ့် ည်၊ ထုံ ပင်
့် ြ လအတန်ကြ ြတည်ျားြပင် ယင်ျားသည် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ
ြေရစ်ခတ ် ြစ်သည့်် ပန်ကြလ ခသ ခယရှု ြုံ လြ်ဝါျားြပ်တုံငတ
် ွင ် သ ြင်ရ
် ပဲ့် ပီျား ြစ်သည်။
့် ုံ ြြေ
ဘ သ ခရျား အသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် မှ ြ လအတန်ကြ ြတည်ျားြပင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
လျြ်
့်
ပုံနြ
် န်ြေခ
ဲ့် သ စ တန်၏ အင်အ ျားမျ ျားအ ြစ်သုံ ယ
ွ ျား် ပျြ်စီျားြေဲခ
ုံ ရ ြ
့် ကြ င်ျား ထအ
့် ုံယင
သြ်ခသ ပခနသည်။ ဘ သ ခရျား အသင
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ အုံပ်ြေျြုပ်သည်မဟုံတ်၊
ထမ
ုံ ျှသ မြ သမမ တရ ျားြလည်ျား အုံပ်ြေျြုပ်သည် မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားြုံ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသည့််
လူမျ ျားအ ပင် အန္တြေရစ်မျ ျားြ အကြင်ျားမဲ့် အုံပ်ြေျြုပ်သည်။
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
စ တန်ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား နတ်ဆျားုံ မျ ျားန္ှင ့်် အန္တြေရစ်မျ ျားြ အုံပ်ြေျြုပ်ထန်ျားြေျြုပ်ခသ
ဘ သ ခရျားြျင်ျားပရ ခနရ တွင ် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခသ အြေါ၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘ သ ခရျား အယူဝါဒမျ ျားြုံ န ျားလည်စမ
ွ ်ျားရရ
ှ ုံ သ ရှသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘ သ ခရျားပွဲခတ ်မျ ျားန္ှင ့််
လုံပ်ထျားုံ လုံပ်နည်ျားမျ ျားြုံ လုံြခ
် လျှ ြ်န္င
ုံ ရ
် ုံ သ ရှသည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ
့် သူတသည်
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ န ျားလည်မည်မဟုံတ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
ခတွျို့ ကြြုရမည်မဟုံတ၊် ထုံ ပင်
ုံ ့်
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ လုံျားဝမရန္င
ုံ ပ
် ါ။
့် သူတသည်

ထဘ
ုံ သ ခရျားြျင်ျားပရ ခနရ တတွ
ုံ ့် င ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်
ဘ မျှမရှသည်အ
့် တွြ်၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် မန္ှစ်ပမြုျို့သည်ခ
့် နရ ြစ်သည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ
စြ်ဆပ
ုံ ်ရွ ျို့ ရှ သည်ခ
့် နရ ြစ်သည်၊ ြုံယခ
် တ ်၏ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြျန်ဆဲ ြေင်ျားြြေ
ုံ ရသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘ သ တရ ျားြုံ ြေျီျားမမ
ွ ်ျားြူျားရန် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် မည်သည်အ
့် ြေါြမျှ
အသအမှတ်မ ပြုြေဲခ
ုံ ျား် အဝင
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ပ၊ သြေင်ခယရှု ၏ ြ လမှစ၍ ဘ သ ခရျား အသင
ပစ်တင်ရှုတ်ြေျ ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
့် ြေါ
့် သည်။ သုံ ြစ်
့် ရ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သည်အ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုခတ ်ရခသ
ှ
ခနရ မျ ျားြုံ ရှ ရမည်။ ယင်ျားတသ
ုံ ့် လျှင ် စစ်မှနခ
် သ
အသင်ျားခတ ်မျ ျား ြစ်ပပီျား၊ စစ်မှနခ
် သ အသင်ျားခတ ်မျ ျားအတွငျား် ၌သ လျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အသခတ ်ြုံ ကြ ျားန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှုခတ ်၏ ခ ြေရ ခတ ်ြုံ
ရှ ခြွခတွျို့ ရှန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျားလမ်ျားအ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှ ခြွခတွျို့ ရှန္င
ုံ သ
် ည်။
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

၅။ ဘုရ ားသခင်တန က်သလ
ု ို့ က
ု ခ် ခင်ားနှင ်ို့
လူတ၏တန
ု ို့
က်သလ
ု ို့ က
ု ခ် ခင်ားအကက ား ကွ ခခ ားမှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်လုံြ်ရ တွင ် အဓြ အခရျားကြီျားခသ အရ မှ အရ ရ တုံငျား် သည် ယခန ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ ြစ်သင ့်် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သင်သည် အသြ်ထသ
ဲ ုံ ့်
ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားြုံ သင် အ ျားထတ
ုံ ်ခနသည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ
ြည့်ဆ
် ည်ျား ြေင်ျားအ ျား အ ျားထတ
ုံ ်ခနသည် ြစ်ခစ၊ အရ ရ တင
ုံ ျား် သည် ယခန ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ဗဟုံ ပြုသငခ
့်် ပသည်။ အြယ်၍ သင်မတ်သဟ ယ ြွဲျို့ခသ အရ န္ှင ့််
အ ျားထတ
ုံ ်ခသ အရ တမှ
ုံ ့် ယခန ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ဗဟုံမ ပြုပါြ၊ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် စမ်ျားခသ သူတစ်ဦျား ြစ်ပပီျား၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ် လုံျားဝ ြင်ျားမဲခ
ှ
အရ မှ
့် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် အလုံရခသ
သူ၏ခ ြေလှမ်ျားမျ ျား ခန ြ်လုံြခ
် လျှ ြ်ကြခသ လူမျ ျား ြစ်သည်။ ယြေင်ြ သင် န ျားလည်ြေခ
ဲ့် သ
အရ မျ ျားသည် မည်သုံ န္ှ
့် စ်သြ်ြွယ် ြစ်ပပီျား ြြူစင်သည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ယင်ျားြုံ
အလုံမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်သည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ သင် ခဘျားြယ် မထ ျားန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သင်၏ အန င်္တ် ဝင်ခရ ြ်မှုအတွြ် ကြီျားမ ျားခသ အဟနအ
် ့် တ ျား တစ်ြေုံ ြစ်လမ်မ
် ့် င
ှ ျား် ခသ
့် ည်။ သနရ

ဝည ဉ်ခတ ်၏ လြ်ရှ အလင်ျားခန ြ်သုံ လ
် လျှ ြ်န္င
ုံ သ
် ူ အ ျားလုံျားသည် မင်္ဂလ ရှကြ၏။
့် ုံြခ
အတတ်ြ လမျ ျား၏ လူတသည်
ုံ ့်
လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ် လုံြခ
် လျှ ြ်ြေကဲ့် ြသည်၊
သခသ
ုံ ့်
် ယခနထ
ုံ ် ၎င်ျားတုံ မလ
ုံြခ
် လျှ ြ်န္င
ုံ ြေ
် ကဲ့် ြခြေျ။ ဤသည်မှ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ
့် တင
့်
လူမျ ျား၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြစ်သည်။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လြ်ရှ အလုံပ်ခန ြ်သုံ ့်
လုံြခ
် လျှ ြ်န္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဦျားခဆ င်သည့်် မည်သည်ခ
့် နရ သမဆ
ုံ ့် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင် ခန ြ်လုံြ်ကြသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်သုံ လ
် လျှ ြ်န္င
ုံ ခ
် သ
့် ုံြခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျား- ဤသည်တမှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားခပျား ြေင်ျား ြေစ ျားရသည့်် လူမျ ျား ြစ်သည်။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လြ်ရှ အလုံပ်ခန ြ်သုံ မလ
ုံြ်ခလျှ ြ်ခသ သူမျ ျားသည်
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အမှုထသ
ဲ ုံ မဝင်
ခရ ြ်ကြခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတုံ ့်
့်
မည်မျှ အလုံပ်လုံပ်သည် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဒုံြခဆင်ျားရဲမျ ျား မည်မျှ ကြီျားမ ျားသည် ြစ်ခစ၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတုံ မည်
မျှ ဟုံဟုံသည်သည် အလုံပ်မျ ျားသည် ြစ်ခစ၊ ထအ
ုံ ရ ထဲမတ
ှ စ်ြေမ
ုံ ျှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ အဓ
ပပ ယ် တစ်ြေုံတစ်ခလမျှ မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေျီျားြျြူျားလမ်မ
့် ည် မဟုံတ။်
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသစ်ဆျားုံ ခသ အမှုြုံ သပပီျား သူ၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်
လြ
ုံ ခ
် လ ”့် မှ

လူအြေျြုျို့သည် တရ ျားစီရင်မြ
ှု ုံ မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် သမမ တရ ျား၌ပင် ဝမ်ျားမခ မ ြ်ကြခပ။ ထအစ
ုံ ့်
ျား
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
တန်ြေျားုံ အ ဏ န္ှင ့်် ကြယ်ဝမှုမျ ျားတွင ် ဝမ်ျားခ မ ြ်ကြသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ
တန်ြေျားုံ အ ဏ ရှ ခြွသမ
ူ ျ ျားဟုံ ခြေေါ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြမဘ ခလ ြထဲြ လမ်ျားများုံ မရ
ှု ခသ
ှ
င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏမျ ျားြသ
ုံ
ရှ ခြွကြပပီျား၊ ြျမ်ျားစ ခြျ င်ျားမျ ျားမလ
ှ
ခသ သင်ျားအုံပ်မျ ျားန္ှင ့်် ဆရ မျ ျားြုံသ
ရှ ခြွကြသည်။ ၎င်ျားတုံ သမမ
တရ ျား၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ လြ်ြေကြပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
့်
တစ်ဝြ်တစ်ပျြ်သ ယုံကြည်ခနကြခနကြခပသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားန္ှင ့််
စတ်မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ခပျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှကြခြေျ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှုတ်မျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အသျားုံ ြေ ြေင်ျားြုံ
ခ ပ ဆကုံ ြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတမျြ်
ုံ ့်
လုံျားမျ ျားသည် ကြီျား မတ်သည့်် သင်ျားအုံပ်မျ ျားန္ှင ့််
ဆရ မျ ျားအခပေါ်တင
ွ သ
်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ြ ၊ ြေရစ်ခတ ်ြုံ အ ရုံ မစုံြ်ကြခပ။ သူတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားမျ ျားသည်
ခြျ ်ကြ ျားမှု၊ အြေွငအ
့်် လမ်ျားန္ှင ့်် င်္ုံဏအ
် သခရတအခပေါ်
ုံ ့်
သ အစွဲအလမ်ျားကြီျားခနသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခသျားသမ်သည့်် လူတစ်ဦျားသည် အလွနမ
် ျ ျားစွ ခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ သမ်ျားပြ
ုံ ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှမည်၊
သပ်မထူျား ြေ ျားခသ သူတစ်ဦျားြ လူသ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစန္င
ုံ မ
် ည်ဆသ
ုံ ည်တမှ
ုံ ့် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ၎င်ျားတုံ ့်
ခတွျားထင်ကြသည်။ ြုံနမ
် န
ှု န္ှ
် ့် င ့်် န္ွ ျားခြေျျားပုံမျ ျားထြ
ဲ ဤအညတရမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏

ခရွ ျားြေျယ် ြေင်ျားြုံ ြေထ ျားရခသ သူမျ ျား မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ၎င်ျားတုံ ခတွ
ျားထင်ကြခလသည်။ အြယ်၍
့်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ြေရမည့်သ
် မ
ူ ျ ျား ြစ်ပါြ၊
ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ခ
့်် မကြီျား ခ ပ င်ျား ပန်လှနမ
် ည် ြစ်ပပီျား၊ လူအ ျားလုံျား ထန်ျားမန္င
ုံ သ
် မ်ျားမရ ရယ်ခမ ကြမည်ဟုံ
၎င်ျားတုံ ယ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အညတရလူမျ ျားြုံ စလ
ုံ င်ခစြုံ ့်
့် ုံကြည်ကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ထသ
ခရွ ျားြေျယ်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ထကုံ ြီျား မတ်ခသ လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယ်တုံင ် ြစ်လ ကြလမ်မ
့် ည်ဟုံ ၎င်ျားတုံ ့်
ယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရှု ခထ ငမ
့်် ျ ျားသည် မယကုံ ြည်မှု ြင ့်် စွနျား် ထင်ျားသည်။ မယုံကြည် ြေင်ျားထြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ယုံတတမရှခသ သ ျားရဲတရ စဆ န်မျ ျား သြ်သြ် ြစ်ကြခပသည်။ အခကြ င်ျားမှ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အဆငအ
့်် တန်ျား၊ င်္ုံဏသ
် ြခ န္ှင ့်် တန်ြေုံျားအ ဏ တြ
ုံ ့် သ
ုံ
တန်ြုံျားထ ျားကြပပီျား၊
လူအုံပ်ကြီျားမျ ျားန္ှင ့်် င်္ဏ
ုံ ျား် င်္ဏကြီျားမျ ျားြုံသ အထင်ကြီျားကြခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်၏ ဦျားခဆ င် ြေင်ျားြေရခသ သူမျ ျားြုံ စျားုံ စဉ်ျားမျှ အခလျားမထ ျားကြခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်ြုံ၊ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသြ်ြုံ ခြျ ြေင
ုံ ျား် ခသ သစစ ခြ ြ်မျ ျား သြ်သြ်
ြစ်ကြခပသည်။
သင် ခလျားစ ျားအ ျားြျသည်မှ ြေရစ်ခတ ်၏န္ှမ်ြေ
် ဲ ထင်ရှ ျားသည့်် အဆငအ
့်် တန်ျား ရှခသ
့် ျမှု မဟုံတဘ
သျားုံ ထန်ျားခယ င်ခဆ င်သမ
ူ ျ ျားြုံ ြစ်သည်။ သင်သည် ြေရစ်ခတ ်၏ ြေျစ်ြေင်န္စ
ှ ်လုံြွယ်ခြ င်ျားမှု၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဉ ဏ်ပည ြုံ မကြည်ညြုဘဲ၊ ြမဘ ခလ ြ၏ ဆျားုံ ညစ်မတ
ှု ွင ်
ခမွျို့ခလျ ်ခနသည့်အ
် ြျငသ
့်် လ
ီ မဲသ
ူ ျ ျားြုံ ကြည်ညြုခပသည်။ ခြေါင်ျားြေျရန် ခနရ မရှခသ
့် မ
ြေရစ်ခတ ်၏ န ြျင်မခ
ှု ဝဒန ြုံ သင် ခလှ င်ခသွျားသမ
ွ ်ျားသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လှူြွယ်ပစစညျား် မျ ျားြုံ ရှ ခြွပပီျား၊
ခသ ြ်စ ျားခပျ ်ပါျားမှုတွင ် အသြ်ရှငသ
် ည့်် အခလ င်ျားခြ င်မျ ျားြုံ သင် ခလျားစ ျားအ ျားြျ၏။
သင်သည် ြေရစ်ခတ ်န္င
ှ အ
့်် တူ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားရန် လုံလ ျားမခနဘဲ၊ သငြ
့်် ုံ ဇ တြပတ၊
စြ ျားလုံျားမျ ျားန္ှင ့်် ထန်ျားြေျြုပ်မတ
ှု ြ
ုံ ့် ုံသ ခပျားသည့်် အဆင်အ ြေင်မခ
ဲ့် သ အန္တြေရစ်မျ ျား၏ ရင်ြေင
ွ ထ
် သ
ဲ ုံ ့်
ဝမ်ျားပန်ျားတသ ခ ြေစပ
ုံ စ်ဝင်သည်။ ယြေုံတွငပ
် င် သင်၏ န္ှလုံျားသ ျားသည် ၎င်ျားတထ
ုံ ့် ၊
၎င်ျားတ၏င်္ုံ
ုံ ့် ဏသ
် တင်ျားထ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အဆငအ
့်် တန်ျားထ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လမ်ျားများုံ မှုထသုံ လှ
့်် ျားဆဲ
့် ညထ
ြစ်သည်။ သတ
ုံ ့် င
ုံ ခ
် အ င် သင်သည် ြေရစ်ခတ ်၏အမှုြုံ လြ်ြေရန် ြေြ်ြေဲပပီျား၊ ယင်ျားြုံ သင်
လြ်ြေလုံ ြေင်ျား မရှသည့်် သခဘ ထ ျား တစ်ြေြ
ုံ ုံ ဆြ်လြ် စွဲြုံငခ
် လသည်။ ဤသည်မှ သင်သည်
ြေရစ်ခတ ်ြုံ အသအမှတ် ပြုရန် ယုံကြည် ြေင်ျား ြင်ျားမဲသ
့် ည်ဟုံ ငါ ခ ပ ရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား
ြစ်သည်။ သင်အ
် သည်အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သင်သည်
့် ခန ြင့်် ယခနထ
့် ြေရစ်ခတ ်ခန ြ်သုံ လ
့် ုံြရ
အ ြေ ျားခရွ ျားစရ မရှြေဲခ
ြစ်သည်။ ဟတ်ဟန်ကြီျားခသ ပရ
ုံ ပ်တသီတတန်ျားသည်
့် သ ခကြ င်သ
့်

သင်န္
ှ ုံျားသ ျားတွင ် အစဉ်အပမဲ လမ်ျားများုံ ခနသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စြ ျားလုံျားတင
ုံ ျား် န္ှင ့်် လုံပ်ရပ်တုံငျား် ြုံ သင်တုံ ့်
့် လ
မခမခ
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဩဇ ခည င်ျားခသ စြ ျားလုံျားမျ ျားန္ှင ့်် လြ်ရ မျ ျားြုံ
့် လျ န္
့် င
သင်မခမန္
ုံ ခ
် ပ။ သင်တ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားတွင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အစဉ်အပမဲ အ မငဆ
့်် ျားုံ န္ှင ့်် ထ ဝရ
့် င
သူရဲခြ င်ျားမျ ျား ြစ်ကြသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ယခန၏
် ူ ထသ
ုံ မဟုံ
ုံ ့် တခ
် ပ။ သူသည်
့် ြေရစ်ခတ ်အတွြမ
သင်၏န္ှလုံျားသ ျားတွင ် အစဉ်ထ ဝရ အခရျားမပါသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အစဉ်ထ ဝရ ရုံ ခသခလျားစ ျား ြေင်ျား မြေထြ
ုံ ်ခပ။
အခကြ င်ျားမှ သူသည် အလွနသ
် မန် ြစ်လွနျား် ပပီျား၊ နည်ျားပါျားလွနျား် သည့်် ဩဇ အရှန်အဝါရှြ
မင ့်် မတ်မမ
ှု ှ အလွန ် အလှမ်ျားခဝျားခသ ခကြ င ့်် ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်သစ
ူ စ်စစ်တစ်ခယ ြ် ြစ်သခလ ” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ခတ ်သုံ လ
ုံ ျား် တင
ွ ် န ြေရန်၊
့် ုံြ် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အရ ရ တင
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမမှုအ ျားလုံျားြုံ ြျြုျားန္န
ွ ြေရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအတင
ုံ ျား်
လုံပ်ခဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ သမျှအ ျားလုံျားြုံ လြ်ြေရန်ြုံ ဆလ
ုံ ုံပါသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယကုံ ြည်ခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ သြေင်၏ ခန ြ်ခတ ်သုံ လ
ုံ ့် တွင ်
့် ည်၊ သရ
့် ုံြ်သင်သ
လူအမျ ျားစုံတသည်
ုံ ့်
ယင်ျားြမ
ုံ သဘဲ လူတ၏ခန
ုံ ့်
ြ်သုံ လ
့် ုံြက် ြသည်။ ဤသည်မှ
ရယ်ြွယ်ရ လည်ျား ြစ်၊ ခကြြွဝ
ဲ မ်ျားနည်ျားြွယရ
် လည်ျား ြစ်သည်။ တတြျြျခ ပ ရလျှင၊် လူတသည်
ုံ ့်
သူတလ
ုံ ့် ုံြ်သည့်် မည်သြ
ူ ုံမဆုံ ယကုံ ြည်ကြလမ့််မည်။ လူအြေျြုျို့တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်ြ မတတ
ယုံကြည်ခသ ်လည်ျား၊ သူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင် မရှပါ။ သူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားြ သူတြ
ုံ ့် ုံ
ဦျားခဆ င်ခနသည့်် ပုံင်္ြုလ်
္ ြုံသ ဝတ် ပြုခနသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမမှုြုံ
ငင်ျားပယ်သည်အထ ခြေါင်ျားခဆ င်ြုံ န ြေခသ အြေါ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခသ ်လည်ျား
လူတ၏ခန
ုံ ့်
ြ်သုံ လ
် န ြေင်ျား၏ တြျသည့်် သရုံပ်သြန် ြစ်သည်။ သမမ တရ ျား မရရှမီ၊ လူတသည်
ုံ ့်
့် ုံြခ
ဤစတ်ရှုပ်ခထွျားြွယန
် ည်ျားလမ်ျားြုံ ယုံကြည်ကြပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခန ြ်ခတ ်သုံ လ
့် ုံြ် ြေင်ျားြ
အဘယ်အရ ြစ်သည်ြုံပင် လုံျားဝမသကြပါ။ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားြ
အဘယ်အရ ြစ်၏ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ၊့်် လူခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားြ အဘယ်အရ ြစ်၏ဆသ
ုံ ည်တအကြ
ုံ ့်
ျား
မည်သြေွ
ုံ ့် ဲ ြေ ျားသ မင်ရမည်ြုံ မသကြပါ။ စြ ျားခ ပ အခြ င်ျားဆျားုံ မည်သြ
ူ ုံမဆ၊ုံ ဟတ်ဟန်အ မင်ဆ
့် ျားုံ
ခ ပ ဆသ
ုံ ည့်် မည်သြ
ူ ုံမဆ၊ုံ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အခြဟုံ သူတခြေေါ်
ုံ ့် ကြသည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
အခမဟုံခြေေါ် ကြသည်။ သူတအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ှ မူ န္ရည်
ုံ ့် ရှသည့်် မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည် သူတ၏အခမ
ုံ ့်
ြစ်ပပီျား၊
အ ဏ ရှသည့်် မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည် သူတ၏ြ
ုံ ့်
ယ
ုံ ပ
် ုံငအ
် ခြ ြစ်သည်။ ဤသည်မှ လူတသည်
ုံ ့်

မည်မျှပင်သန ျားစြွယ် ြစ်န္င
ုံ ပ
် ပ
ုံ င် ြစ်သည်။ လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် အမျြုျားမျြုျားခသ အတင
ုံ ျား် အတ မျ ျား ြင့််
ဤအခ ြေအခန ရှခနကြသည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ
် ါသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားြ အဘယ်အရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံပါသနည်ျား။ ထုံ ပင်
့် သင်သည် ယင်ျားြုံ
မည်သလြ်
ုံ ့်
ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်သနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ခန ြ်ခတ ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ထ
ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျီျားမွမ်ျား ြေင်ျားသ ပါဝင်သည် မဟုံတပ
် ါ။ အခရျားအကြီျားဆျားုံ ြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ်ရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအတင
ုံ ျား် ခနထင
ုံ ရ
် န်၊ သမမ တရ ျားအတင
ုံ ျား် ပြုမူရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထတ
ဲ ွင ် အသြ်တ အခတွျို့အကြြုလမ်ျားြုံ ရှ ခြွရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
တ ဝန်ခပျားခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်ြုံ လြ်ြေရန်၊ သင်၏တ ဝန်တစ်ြေစ
ုံ ီတုံငျား် ြုံ သင်တ
့် င်ခ
့် လျ ြ်ပတ်စွ
ထမ်ျားခဆ င်ရန်န္င
ှ ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ လမ်ျား ပခပျားသည်အ
့် တင
ုံ ျား် သင်၏အခရှ ျို့ြ
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခလျှ ြ်ရန်တုံ ့် ြစ်ကြသည်။ အထူျားသ ြင်၊့် အြျပ်အတည်ျား ြစ်ခသ
အဆင်မ
ြ်လ သည်အ
့် ြေါ၊ လူအယူ
ဝါဒမျ ျား၏
့် ျ ျားတွင၊် ကြီျားမ ျားသည့်် ပဿန မျ ျား သင်အ
့် ခပေါ်သုံ ြျခရ
့်
့်
လှညစ
့်် ျားမြေ
ှု ရ ြေင်ျားြုံ သတရှရန်န္င
ှ ၊့်် တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်၏ ထန်ျားြေျြုပ်မခ
ှု အ ြ်သုံ ့်
မြျခရ ြ်ရန်အလငှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွရန် ပုံ၍လုံအပ်လ သည်။
“ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လ သည်အ
့် ရ ြုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်န ြေပပီျား လုံြခ
် လျှ ြ်သည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ၎င်ျားသည်
လူ၏အလုံမှ လ ြေင်ျား ြစ်လျှင ် ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် ယင်ျားြုံ စွဲပမဲြေင
ုံ မ
် စွ ငင်ျားပယ်ပါမည်။ ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှုခတ ်ခဆ င်မျ ျားမှ ခဟ သည်တ
့် ရ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမမှုမျ ျားန္ှင ့််
သခဘ ထ ျားြလ
ွဲ ွဲခနလျှင ် ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ လ
ုံ ့် ုံ
့် ုံျားလုံျားလုံြပ် ပီျား လူတြ
ငင်ျားပယ်ပါသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် စီမမှုမျ ျားန္ှင ့်် လုံျားဝြြ
ုံ ်ညခ
ီ နလျှင ် ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် ၎င်ျားြုံ
န ျားခထ င်န္င
ုံ ပ
် ါသည်။” ဤနည်ျားလမ်ျားအတင
ုံ ျား် လြ်ခတွျို့ြျင်ခ
ုံ ့်
့် ဆ င်သည့်် လူတသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခန ြ်ခတ ်သုံ လ
့် ုံြ်ခသ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်။
ထခန
ုံ ့် ြ် လူခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြ် ြေင်ျားြ အဘယ်အရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံသနည်ျား။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူတစ်ဦျားသည်
သူြုံျားြွယ်သည့်် တစ်စုံတစ်ခယ ြ်ခန ြ်သုံ လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင၊်
့် ုံြ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူ၏စတ်န္လ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ခနရ သပ်မရှခပ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သတ
ူ စ်ဦျား၏ အသွငြ
် ုံ
ခဆ င်ထ ျားရုံ သြ်သြ် ြစ်သည်။ သူလုံပ်သမျှအ ျားလုံျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ အတုံြေုံျားပပီျား
သူတ၏ပ
ုံ ့် ပ
ုံ မ ခန ြ် လုံြ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ အထူျားသ ြင့်် အခရျားကြီျားသည့်် အခရျားြစစမျ ျားတင
ွ ၊် သူသည်
လူမျ ျားြုံ ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်မျ ျား ြေျခစပပီျား၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ သူ၏ြကြမမ ြုံ ပဋ္ဌ န်ျားခပျားခစသည်။

သူြယ
ုံ ်တင
ုံ သ
် ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ဆန္ဒမျ ျားြုံ မရှ ခြွဘ၊ဲ လူတခ
ုံ ့် ပ ဆသ
ုံ ည်ြုံ ြေျငြေ
့်် ျန်ခတွျားဆ ြေင်ျား
မရှပါ။ သူတခ
ုံ ့် ပ သည်မျ ျားြ ြျြုျားခကြ င်ျားညည
ီ တ်မှု ရှခနသခရွ ျို့၊ သူတခ
ုံ ့် ပ သည်ြ သမမ တရ ျားန္ှင ့််
ြုံြည
် မ
ီ ရ
ှု သည်
ှ
ြစ်ခစ၊ မရှသည် ြစ်ခစ၊ သူသည် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားြုံ လြ်ြေပပီျား န ြေသည်။
ဤသည်မှ လူတခန
ုံ ့် ြ်သလ
ုံ ့် ုံြသ
် ည်သ
့် တ
ူ စ်ဦျား၏ အ ပြုအမူ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သူ၏ယုံကြည် ြေင်ျားြ မူမရှသည်အ
့် ပင်၊ အခရျားြစစမျ ျားြုံ သူြုံငတ
် ွယ်ရ တွငလ
် ည်ျား
သမမ တရ ျားမရှပါ။ သူသည် အြျြုျားသင်အ
ူ ုံမဆုံ လုံြန
် သည်။
့် ခကြ င်ျားသင်ခ
့် ပ သည့်် မည်သြ
သူခလျားစ ျားအ ျားြျသည့်် ပုံင်္ြုလ်
္ သည် မှ ျားယွငျား် သည်လ
့် မ်ျားသုံ သွ
့် ါြ၊ သူသည် အဆျားုံ အထ
့် ျားြေဲပ
လုံြလ
် မ်မ
့် င်္
ုံ ြုလ်
္ ြုံ ပစ်တင်ြေလ
ဲ့် ျှင၊် သူသည်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူခလျားစ ျားအ ျားြျသည်ပ
ထပ
ုံ င်္
ုံ ြုလ်
္ ြုံ တင်ျားြျပ်စွ ဆုံပ်ြုံငထ
် ျားပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ျား၍ အယူအဆတစ်ြေုံ ရှပါလမ်မ
့် ည်။
သူ၏အခကြ င်ျား ပြေျြ်မှ သူြ
ုံ န်ျားြေျြုပ်ထ ျားသည့်် မည်သြ
ူ ုံမဆုံ သူန ြေသင်ခ
့် ကြ င်ျား ြစ်သည်။
့် ထ
အဆင့်် မင်အ
ုံ ူအ၏ ခတွျားခြေေါ် န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
့် ရ ရှသည် တ ဝန်ြေ မန်ခနင်္ျ န္ှင ့်် တန်ျားမတူပါ။ ဤြ ျား လူန္လ
သြ်သြ်သ ြစ်သည်။ လူခန ြ်သလ
ုံ ့် ုံြခ
် သ သူမျ ျားသည် အမှနပ
် င် ဤသစ
ုံ ့် တ်ရှုပ်ခထွျားကြသည်။
လူတ၏ခန
ုံ ့်
ြ်သလ
ုံ ့် ုံြခ
် သ သူမျ ျား၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ခနရ မရှဘဲ၊
သမမ တရ ျားလည်ျား မရှကြပါ၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားြျားုံ ြယ
ွ ်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ကြသည်၊
့် သူတသည်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏ လှညစ
့်် ျား ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား မဟုံတက် ြပါ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခန ြ်ခတ ်သုံ လ
ူ ျ ျားသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ကြသည်။
့် ုံြ်သမ
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေ ြေင်ျားြ
အဘယ်အရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်ြုံ မသကြဘဲ၊ အရ ြေပ်သမ်ျားတင
ွ ် သူတခြေါင်
ုံ ့်
ျားခဆ င်မျ ျား၏ စြ ျားြုံ
န ျားခထ င် ြေင်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် တူညသ
ီ ည်ဟုံ ထင်ကြသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အ မင်ြ
လုံျားဝအဓပပ ယ် မရှပါ၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သူတန
ုံ ့် ြေ ြေင်ျား၏ အရင်ျားအ မစ်ြ
့် ခ
မှ ျားခနခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ သူတ၏
ုံ ့် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားြုံ န ျားခထ င် ြေင်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
န ြေ ြေင်ျား ြစ်သည်ဟုံ သူတထင်
ုံ ့် မတ
ှ က် ြသည်။ ဤအ မင်အရ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားြ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမည်ြေသ ယုံကြည် ြေင်ျား ြစ်သည်။ လြ်ခတွျို့ မှ မူ၊ ဤသူတသည်
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ုံ
ယုံကြည်ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။...
ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သည်အ
့် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ်
ဦျားခဆ င်သည်ခ
့် နရ ြုံ ယူထ ျားသင်သ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အရ အ ျားလုံျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်ထန်ျားြေျြုပ် ြေင်ျားြုံ
့် ည်၊ ြျွန္ပ

အပ်န္ရမည်
ှ
၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အရ အ ျားလုံျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွသင်သ
့် ည်၊
ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံြည
် မ
ီ ှု ရှသင်ပ့် ပီျား၊
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပမှုန္င
ှ ့်် ြုံြ်ညမ
ီ ရ
ှု ရမည်
ှ
အ
့် ပင်၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ
လ သမျှအ ျားလုံျားြုံ န ြေသင်သ
ုံ ့် ုံ န ျားခထ င်လျှင၊် သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ်
့် ည်။ သင်သည် လူတြ
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ခနရ မရှဘဲ၊ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် လူတအတွ
ုံ ့်
ြ်သ ခနရ တစ်ြေရ
ုံ သည်
ှ
ဟုံ
ဤသည်ြ သြ်ခသ ပခနသည်။ သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လြ
ုံ စ
် ျားရန်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်ြုံ
န ျားလည်ရန်ထြ် လူတအတွ
ုံ ့်
ြ် မည်သည်အ
့် ရ ြမျှ ပအ
ုံ ခရျားမကြီျားပါ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ ရုံ မစြ
ုံ ်လျှင ်
သင်၏န ြေ ြေင်ျားြ စစ်မှနမ
် မ
ှု ရှပါ။ သူတ၏စြ
ုံ ့်
ျားမျ ျားြ မည်မျှပင် မှနြ
် န်ခနပုံ ရှခသ ်လည်ျား၊
သင်သည် အစဉ်အပမဲ လူတြ
ုံ ့် ုံ န ျားခထ င်ခနလျှင ် အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့်် သင်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ
န ြေခန ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ၎င်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် လုံျားဝမတူပါ။ အမှနတ
် ြယ်အ ျား ြင်၊့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်ခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားမှ တုံြရ
် ုံ ြ်န ျားလည်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သူတသည်
ုံ ့်
ြုံယခ
် တ ်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်ခ
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ လ
် မ်ျားခကြ င်ျားြုံ ရှ ခတွျို့ န္င
ုံ ပ
် ါြ၊
့် ဆ င်ရန် သူတ၏
ထုံ ပင်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ခ ပ ဆခ
ုံ ဆွျားခန္ွျားပပီျား၊ ြုံယ်ခတ ်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထမ
ဲ ှ
့် သူတသည်
သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်ပါြ၊ ထခန
ုံ ့် ြ်တင
ွ ် သူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ပါြ၊
အဓြအြေြ
ုံ အ
် တန်တွ
ုံ ့်
ပ၍
ုံ ဆုံခတ င်ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏လမ်ျား ပမှုြုံ
့် င၊် သူတသည်
ရှ ခြွန္င
ုံ ြ
် ၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ န ြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဤသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် န ြေ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေခသ သူမျ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားတွင ် လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ ရှ ခြွကြသည်၊ သူတ၏
ုံ ့် ပဿန မျ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထဲတွင ် ခ ပလည်သွ ျားပပီျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပမှုအလယ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ကြသည်။ ဤြ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
န ြေ ြေင်ျား ြစ်သည်။ သူတ၏ခြေါင်
ုံ ့်
ျားခဆ င်မျ ျားြုံ အရ ရ တင
ုံ ျား် တွင ် န ျားခထ င်ခသ သူမျ ျားသည်
သူတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အလွနလ
် မ်ျားလွဲခနသည်မှ ခသြေျ လှပါသည်။
၎င်ျားထြ်ပပုံ ပီျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ပငမ်သြ် ြေင်ျား မရှ၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ခနထင
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျား မဟုံတသ
် ည်အ
့် ပင်၊ သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွသလ
ူ ည်ျား
မဟုံတပ
် ါ၊ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဆြ်ဆခရျားမရှဘဲ၊ သူတလုံ
ုံ ့် ပ်ရပ်မျ ျား၏ခန ြ်ြွယရ
် ှ
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမှ မှနြ
် န်ခသ အရ မျ ျားြုံ ခ ပ ဆသ
ုံ ည့်် မည်သမ
ူ ဆြ
ုံ ုံ

န ျားခထ င်ရန် ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
ျားခဆ င်ြ တစ်ြေုံြေခ
ုံ ပ ခနသခရွ ျို့၊ သူတြ
ုံ ့် န ြေလမ်မ
့် ည်။
့် သူတ၏ခြေါင်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြျင်ခ
ှု ရယ်ြွယ်ခြ င်ျားလှသည်။ သူတတွ
ုံ ့် င ် သမမ တရ ျားလည်ျားမရှ၊
့် ဆ င်မြ
ြေွဲ ြေ ျားန္င
ုံ သ
် ည်စ
့် မ
ွ ်ျားရည်လည်ျား မရှကြဘဲ၊ သူတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဉ ဏ်မျ ျားအရသ
မည်သည်ြမှနသ
် ည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မှ ျားသည်ြုံ ဆျားုံ ြတ်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ထသ
ုံ လျှ
ုံ ့် င ် ၎င်ျားသည် သမမ တရ ျားန္ှင ့််
ြုံြည
် မ
ီ ှု ရှမရှြုံ သူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မည်ြသ
ဲ့် ုံ သ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အ မင်တစ်ြေုံ ြင့်် သူတသည်
ုံ ့်
့် န္င
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်လျှင ် သူတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၌ သူတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ
န ျားလည်မည်မဟုံတ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သလ မည်မဟုံတ။် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ယကုံ ြည်မပ
ှု စ
ုံ ြုံ
သူတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ဉ
် ဏ်ြုံသ ယုံကြည်ပပီျား သူတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ လ
် မ်ျားခကြ င်ျားြုံ ခလျှ ြ်ခန ြေင်ျားဟုံ
ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
လြ်ခတွျို့ြျခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဆြ်ဆမှုမရှခပ။
့် သူတသည်
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

၆။ မှန်တသ တခ င်ားတဆ င်မျ ားနှင ်ို့ မှ ားတသ တခ င်ားတဆ င်မျ ား၊
မှန်တသ သားု ထန်ားမျ ားနှင ်ို့ မှ ားတသ သားု ထန်ားမျ ားအကက ား
ုငား် ခခ ားသခမင်ခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားအရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီခသ လုံပ်သ ျားတစ်ဦျား၏ အလုံပ်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားသုံ ့်
ခြေေါ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သမမ တရ ျားထဲသုံ သ
ုံ ခ
် လသည်။
့် ၍ ကြီျားမ ျားသည့်် ဝင်ခရ ြ်မှု ခပျားန္င
သူအလုံ
ပ်သည် လူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့သုံ ခြေေါ်
ုံ သ
် ည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ သူလုံပ်ခဆ င်ခသ
့်
့် ခဆ င်န္င
အလုံပ်သည် တစ်ဦျားန္ှင ့်် တစ်ဦျား ြွဲ ပ ျားမှုရန္
ှ င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ လွတခ
် မ ြ်မန္
ှု င
ှ ့်် လွတလ
် ပ် ြေင်ျားတုံ ့်
ရှခစရင်ျား၊ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား ြင ့်် ြနသ
် ့် တ်မထ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အသြ်တ တွင ် လုံပ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား တ ြည်ျား ြည်ျား
ကြီျားထွ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား သမမ တရ ျားထဲသုံ သ
ဲ သ ဝင်ခရ ြ်မှုတစ်ြေြ
ုံ ုံ ရရှခစန္င
ုံ သ
် ည်။
့် ၍နြ်နခ
အရည်အြေျင်ျားမ ပည့်မ
် ီခသ လုံပ်သ ျားတစ်ဦျား၏ အလုံပ်သည် အလွနအ
် ဆငမ
့်် မီခပ။ သူ၏အလုံပ်သည်
မြ
ုံ ်မဲ၏။ သူအခန
ြင့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျားမျ ျားထဲသသ
ုံ ့် ပခဆ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ
့်
သူခတ င်ျားဆခ
ုံ သ အရ သည် တစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား မြွ ြေ ျားခပ။ သူသည် လူတ၏
ုံ ့် တြယ့််
လုံအပ်ြေျြ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ အလုံပ်မလုံပ်ခပ။ ဤအလုံပ်အမျြုျားအစ ျားတင
ွ ၊် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျား
အလွနမ
် ျ ျားလှပပီျား အယူဝါဒ အလွနမ
် ျ ျားလှြ ၊ လူတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားထဲသ၊ုံ ့် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အသြ်တ ကြီျားထွ ျားမှုန္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားထဲသုံ မခြေေါ်
ခဆ င်န္င
ုံ ခ
် ပ။
့်

ယင်ျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ သျားုံ မရခသ စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားြမ်ျား အနည်ျားငယ်တြ
ုံ ့် ုံသ လုံြန
် န္င
ုံ ခ
် စသည်။
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လမ်ျား ပမှုမျြုျားသည် လူတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားလွဲရုံ သ လမ်ျားလွဲခစန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် သငြ
့်် ုံ
သူန္င
ှ တ
့်် ခ
ူ စြုံ ဦျား
့်် ုံ သူ၏အရ အ ျားလုံျားန္ှင ့်် ြစ် ြေင်ျားထဲသုံ ့်
့် ခဆ င်သည်။ သူသည် သငြ
ခြေေါ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ ခန ြ်လုံြမ
် ျ ျားအခန ြင့်် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျား အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီ ြေင်ျား ရှမရှြုံ
ရပ်စ ျားမရန်၊ အဓြခသ ြေ
ုံ ့်
င်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတအလုံ
ုံ ့်
ပ်၏
့် ျြ်မှ ၎င်ျားတဦျားခဆ
ရလဒ်မျ ျားြုံ ကြည့်ရ
် န် ြစ်ပပီျား ခန ြ်လုံြ်မျ ျားြ သမမ တရ ျားန္ှငအ
့်် ညီ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ
ရရှ ြေင်ျား ရှ မရှဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားအတွြ် သငခ
့်် တ ်ခသ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု
နည်ျားလမ်ျားမျ ျား ရရှ ြေင်ျား ရှ မရှဆသ
ုံ ည်ြုံ ကြည့်ရ
် န် ြစ်သည်။ သင်သည်
မတူညခ
ီ သ လူအမျြုျားအစ ျားတ၏
ုံ ့် မတူညသ
ီ ည့်် အလုံပ်မျ ျားြုံ ြေွဲ ြေ ျားသ မင်သငသ
့်် ည်။ သင်သည်
မြ
ုံ ်မဲခသ ခန ြ်လုံြ်တစ်ဦျား မ ြစ်သငခ
့်် ပ။ ဤသည်မှ လူတ၏ဝင်
ုံ ့်
ခရ ြ်မှု ြစစနင ့််
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။ အြယ်၍ သင်သည် မည်သည့်် လူ၏ဦျားခဆ င်မသ
ှု ည် လမ်ျားခကြ င်ျားရပပီ
ှ ျား၊
မည်သည့်လ
် ူ၏ ဦျားခဆ င်မြ
ှု လမ်ျားခကြ င်ျားမရှသည်ြုံ မြေွဲ ြေ ျားမသ မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်သည် လွယြ
် ူစွ
လှညစ
့်် ျား ြေင်ျားြေရလမ်မ
် အသြ်တ န္ှင ့်် တုံြ်ရုံ ြ်
့် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားသည် သင်ြုံယ်တုံင၏
သြ်ဆင
ုံ ခ
် ပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

လူတအခပေါ်
ုံ ့်
၌ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အမှု ပြုသည့်အ
် ြေါ ၎င်ျားတုံ မည်
သည့်အ
် ခ ြေအခန၌
့်
ရှကြမည်ြုံ သင် သန ျားလည် ြေင်ျားရှြုံ လ
့် ုံသည်။ အထူျားသ ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား အခစြေ ြေင်ျားြုံ
ညြှန္ှုင်ျားခဆ င်ရွြသ
် တ
ူ သည်
ုံ ့်
လူတအခပေါ်
ုံ ့်
သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် ခဆ င်ရွြ်သည့်် အမှုအ ျား ြင ့််
ြစ်ခပေါ်သည့်် အခ ြေအခနမျ ျားစွ ြုံ သ ၍အ ျားခြ င်ျားစွ သခဘ ခပါြ် ရခပမည်။ သင်သည်
အခတွျို့အကြြုမျ ျားစွ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားရရှသည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျားစွ အခကြ င်ျားြုံသ
ခ ပ ဆပ
ုံ ါြ၊ သင်၏အခတွျို့အကြြုသည် အလွနတ
် စ်ြြ်သတ် ြစ်သည်ြုံ ထအ
ုံ ရ ြ ပသခပသည်။
သင်၏ စစ်မှနခ
် သ အခ ြေအခနြုံ သရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် သမမ တရ ျား၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ
သခဘ ခပါြ် ြေင်ျားမရှဘဲ၊ စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲရန် မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေျ။ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အခ ြေြေသဘ တရ ျားမျ ျားြုံ သရှ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျား၏အသီျားအပွငြ
့်် ုံ
သန ျားလည် ြေင်ျားမရှဘဲ၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏အလုံပ်ြုံ သ မင်ရန် သငအ
့်် တွြ် ြေြ်ြေခ
ဲ ပလမ်မ
့် ည်။ သင်သည်
နတ်ဆျားုံ မျ ျား၏ အလုံပ်အ ပင် လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားြုံ ခြ ်ထတ
ုံ ် ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ပဿန ၏
အရင်ျားအ မစ်ြတ
ုံ ုံြ်ရုံ ြ် ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်ရမည်။ လူမျ ျား၏ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မ၌
ှု ရှခသ

ခသွြည်မမ
ှု ျ ျားစွ န္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် ၎င်ျားတုံ ရှ
ုံ သ
် ည့်် ပဿန မျ ျားြုံလည်ျား ၎င်ျားတုံ ့်
့် န္င
သတ ပြုမန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ခထ ြ် ပရမည်။ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင၊့်် သင်သည် ၎င်ျားတြ
ငှ
ုံ ့် ုံ
အပျြ်သခဘ ခဆ င် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် တုံဏဘ
ှ ခဝခန ြေင်ျား မြေစ ျားခစရ။ သရ
ုံ ့် တွင၊်
လူအမျ ျားစအ
ုံ တွြ် ဓမမဓဋ္ဌ န်ြျြျ တည်ရှသ အြေြ်အြေဲမျ ျားြလ
ုံ ည်ျား သင်န ျားလည်ရမည်၊
သင်သည် ယုံတတမတန်ခသ သူ သမဟုံ
ုံ ့် တ် “ြျွဲပါျားခစ င်ျားတျားီ သ”ူ မ ြစ်ခစရ။ ယင်ျားသည်
မြ
ုံ ်မဲခသ အ ပြုအမူ ြစ်သည်။ လူတုံ ခတွ
ျို့ ကြြုရခသ အြေြ်အြေဲမျ ျားစွ ြုံ ခ ြရှငျား် ရန် သင်သည်
့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အင်အ ျားမျ ျားြုံ ပထမဦျားစွ န ျားလည်ရမည်၊ သင်သည်
မတူညခ
ီ သ လူမျ ျားအခပေါ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ အလုံပ်ြုံ မည်သခဆ
ုံ ့်
င်ရွြ်သည်ြုံ
န ျားလည်ရမည်၊ လူတုံ ရင်
ုံ ရ
် သည့်် အြေြ်အြေဲမျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ န ျားလည်မှု
့် ဆင
ရှရမည် ြစ်ပပီျား ပဿန ၏ အဓြအခကြ င်ျားရင်ျားမျ ျားြုံ ခသွြည် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အမှ ျားမျ ျားတစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ပြုလုံပ် ြေင်ျားမရှဘဲ ရပ်မန္င
ုံ ရ
် မည် ြစ်သည်။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
လူမျြုျားသည်သ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေရ တွင ် ညြှန္ှုင်ျား ခဆ င်ရွြ်ရန် အရည်အြေျင်ျားရခပသည်
ှ
။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ ပည့်စ
် ုံခသ သျားုံ ထန်ျားတစ်ဦျား ရှသငသ
့်် ည့်အ
် ရ ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေသူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်သမ
ူ ျ ျား ြစ်သင်သ
့် ည်။
ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် န္ှစ်လုံြွယရ
် ြစ်သင်ပ့် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင် အခပေါ် အစွမ်ျားြန
ုံ ်
သစစ ရှန္င
ုံ စ
် ွမ်ျားရရမည်
ှ
။ သင်သည် လူတခရှ
ုံ ့် ျို့တင
ွ ် ပြုမူလုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ၊ ခန ြ်ြွယတ
် ွင ်
ပြုမူလုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျားြုံ
ရရှန္င
ုံ ြ
်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့တွင ် ြေုံငမ
် စွ ရပ်တည်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်အ
့် ပင် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြ သင်ြ
့် ုံ
မည်သပင်
ုံ ့် ဆြ်ဆပါခစ၊ သင်သည် သင်ခလျှ ြ်သငသ
့်် ည့်လ
် မ်ျားြသ
ုံ
အစဉ်ခလျှ ြ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝန်ထပ
ုံ ်ြုံ အစွမ်ျားြုံန ် အခရျားစြ
ုံ ်ခပသည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသ လျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်ခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ကြီျားမ ျားခသ တ ဝန်ခပျားခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်န္င
ှ ့်် ဝန်ထပ
ုံ ်ြုံ ခပျားအပ်ထ ျားခသ ခကြ င့််
ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တုံြ်ရုံ ြ် အခစြေန္င
ုံ သ
် ည်။ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှငည
့်် ည
ီ ွတန္
် င
ုံ ြ
်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝန်ထပ
ုံ ်ြုံ ၎င်ျားတ၏ဝန်
ုံ ့်
ထပ
ုံ ်အ ြစ် မှတ်ယကူ ြပပီျား
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အန င်္တ် ခရှ ျို့ခရျားြုံ ထည်သ
့် င
ွ ျား် မစဉ်ျားစ ျားခပ- ၎င်ျားတ၌
ုံ ့်
မည်သည်ခ
့် ရှ ျို့ခရျားမျှမရှဘဲ မည်သည်ြုံမျှရရန် မရှသည့်အ
် ြေါတွငပ
် င်လျှင် ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ်ခသ န္ှလုံျားသ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အစဉ်အပမဲ ယကုံ ြည်ကြလမ်မ
ုံ ့်
င့််
့် ည်။ ထခကြ

ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်သူ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်သမ
ူ ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ ယုံကြည်စတ်ြေျရသူမျ ျားလည်ျား ြစ်ကြသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ယုံကြည်စတ်ြေျရသူမျ ျားြသ ြုံယခ
် တ ်၏စတ်မခအျားရ ြေင်ျားန္ှင ့်် ြုံယခ
် တ ်၏
အခတွျားမျ ျားြုံ မျှခဝြေစ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဇ တပြတသည် န ြျင်မှုြုံ ြေစ ျားခနရြ
အ ျားနည်ျားခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
န ြျင်မှုြုံ ကြ့်ကြ့်ြေန္င
ုံ ြ
်
ဘုံရ ျားသြေင် ခြျနပ်ခစရန်အလငှ
ုံ ့်
၎င်ျားတုံ မတ်
န္ျားုံ ခသ အရ ြုံ စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ က် ြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားြုံ
့်
ပ၍
ုံ မျ ျား ပ ျားခသ ဝန်ထပ
ုံ ်မျ ျားြုံ ခပျားပပီျား ထသ
ုံ တ
ူ ၏
ုံ ့် သြ်ခသြေြေျြ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်ရန်
ဆန္ဒရသည်
ှ
့် အရ ြုံ သြ်ခသြေထ ျားသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
န္ှစ်လုံြွယရ
် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြုံယခ
် တ ်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ညီညွတခ
် သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခစြေမျ ျား
ြစ်ကြြ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အတူတြွ အုံပ်စျားုံ န္င
ုံ သ
် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏အလခ
ုံ တ ်န္င
ှ ့်် သဟဇ တရှစွ အခစြေနည်ျား” မှ

သူတ၏စ
ုံ ့် တ်သခဘ မှ အပမဲတခစပင် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်အခပေါ် ရန်လုံခသ စတ်သခဘ ထ ျား
ြစ်သည်။ သူတ၌
ုံ ့် န ြေြအတွ
ုံ ့်
ြ် ဆန္ဒသခဘ စျားုံ စဉ်ျားမျှမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူတသည်
ုံ ့်
ဝမ်ျားခ မ ြ်စွ
ြျြုျားန္နွ ြေ ြေင်ျား မရှြေဲြ
ုံ ့် တ် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် န္ှမ်ြေ
ုံ ့်
့် ူျား၊ သမဟုံ
့် ျ ြေင်ျား မရှြေဲြ
့် ူျားခပ။ သူတသည်
အ ြေ ျားလူတခရှ
ုံ ့် ျို့၌ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံယ် ြေျီျားခ မြှ ြ်ပပီျား မည်သြ
ူ ့် ုံမျှ န ြေ ြေင်ျား မရှြေဲြ
ုံ ့်
့် ူျားခပ။ သူတြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့၌ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ခဟ ကြ ျားရ ၌ အြျွမ်ျားြျင်ဆျားုံ ၊
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ် အမှု ပြုရ တွင ် အြျွမ်ျားြျင်ဆျားုံ အ ြစ် သတ်မတ
ှ ်ကြသည်။ သူတ၏
ုံ ့် လြ်ဝယ်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားပပီျားခသ “ရတန မျ ျား” ြုံ သူတုံ မည်
သည်အ
့် ြေါမျှ မစွနပ
် ့် စ်ဘဲ ဝတ် ပြုြုံျားြွယရ
် န်၊
့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ တရ ျားခဟ ရန်အတွြ် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မသ ျားစုံဆင
ုံ ရ
် ဘျားုံ စဉ်ခဘ င်ဆြ်
အခမွပစစညျား် မျ ျားအ ြစ် သခဘ ထ ျားပပီျား သူတသည်
ုံ ့်
မမတအ
ုံ ့် ျား ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားြျားုံ ြယ
ွ ်ခသ
ထအ
ုံ ရူ ျားမျ ျားြုံ ဆျားုံ မသင်ကြ ျားရန်အတွြ် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အသျားုံ ပြုကြသည်။ အမှနတ
် ွင ် အသင်ျားခတ ်ထ၌
ဲ
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
လူတမှ
ုံ ့် အခရအတွြ် အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ ထ ရှခလသည်။ သူတမှ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမ်ခတ ်၌ မျြုျားဆြ်တစ်ဆြ်ပပီျားတစ်ဆြ် ခနထင
ုံ ခ
် သ “န္ှမ်နင်ျား၍မရသည့််
သူရဲခြ င်ျားမျ ျား” ြစ်သည်ဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည်။ သူတသည်
ုံ ့်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် (အယူဝါဒ) ခဟ ခ ပ ြေင်ျားြုံ
သူတ၏
ုံ ့် အ မင်မ
ှ ်ပပီျားတစ်န္စ
ှ ်၊
့် ျားဆျားုံ ခသ တ ဝန်အ ြစ် မှတ်ယကူ ြသည်။ တစ်န္စ
မျြုျားဆြ်တစ်ဆြ်ပပီျားတစ်ဆြ် သူတ၏
ုံ ့် “အခလျားထ ျားအပ်ပပီျား မြေျြုျားခြ ြ်အပ်ခသ ” တ ဝန်ြုံ
အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှု ရှခစရန် အ ျားသန
ွ ြေ
် န
ွ စ
် ြ
ုံ ် လုံပ်ခနကြသည်။ မည်သြ
ူ မျှ သူတြ
ုံ ့် ုံ မထရဲ၊

တစ်ခယ ြ်တခလြမျှ သူတြ
ုံ ့် ုံ လူပုံအလယ် အ ပစ်မတင်ရဲခပ။ သူတသည်
ုံ ့်
တစ်ခြေတ်ပပီျားတစ်ခြေတ်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ န္င
ုံ လ
် ုံမင်ျားထြ် ပြုမူပပီျား ခသ င်ျားြျန်ျားခမျို့ယမ်ျားလျြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမ်ခတ ်၌
“ဘုံရင်မျ ျား” ြစ်လ ကြသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မှနခ
် သ န္ှလျားုံ သ ျားန္ှင ့်် န ြေခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပုံငဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားြုံ ဧြန်အမှန ် ြေကြရလမ်မ
့် ည်” မှ

လူ၏စတ်ထရ
ဲ အလုံ
ှ
ပ်သည် ရရှြုံ လူ
် ွယြ
် ူလွနျား် လှ ခပသည်။ ဥပမ အ ျား ြင၊့််
့် သ ျားအတွြ် အလွနလ
ဘ သ ခရျား ခလ ြထဲြ သင်ျားအုံပ်မျ ျားန္ှင ့်် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားသည် မမတ၏
ုံ ့် အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဆုံခြျျားဇူျားမျ ျားန္ှင ့်် ရ ထူျားမျ ျားအခပေါ် အမှီ ပြုကြသည်။ အြေျန်ကြ မင်စ
့် ွ
၎င်ျားတခန
ုံ ့် ြ်လုံြခ
် သ သူမျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဆုံခြျျားဇူျားမျ ျား ြင ့်် ြူျားစြ်ြေရပပီျား
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြစ်တည်မှု အြေျြုျို့ ြင ့်် လမ်ျားများုံ မှုြေရကြလမ်မ
ုံ ့်
လူတ၏
ုံ ့် ဆုံခြျျားဇူျားမျ ျား၊
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
အစွမ်ျားအစမျ ျားန္ှင ့်် အသပည တအခပေါ်
ုံ ့်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ပပီျား၊ သဘ ဝလွနသ
် ည့်အ
် ရ မျ ျားန္ှင ့်် နြ်နပဲ ပီျား
လြ်ခတွျို့မြျခသ အယူဝါဒမျ ျားြုံ (ဟုံတခ
် ပ၏၊ ဤနြ်နခ
ဲ သ အယူဝါဒမျ ျားြုံ မရယူန္င
ုံ ခ
် ပ။)
အ ရုံ စြ
ုံ ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားထြ
ဲ ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျားအခပေါ်
အ ရုံ မစြ
ုံ ်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် တရ ျားခဟ ြန္ှ
ုံ ့် င ့်် အလုံပ်လုံပ်ြုံ လူ
ုံ ့် ုံ ခလ့်ြျငခ
့်် ပျား ြေင်ျား၊
့် တြ
လူတ၏အသ
ုံ ့်
ပည န္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အလျှပယ် ြစ်ခသ ဘ သ ခရျား အယူဝါဒမျ ျားြုံ
တျားုံ တြ်ခစ ြေင်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
အ ရုံ စြ
ုံ ်ကြခလသည်။ လူတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား
မည်မျှခ ပ င်ျားလဲသည်ဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် ၎င်ျားတုံ အ
ုံ ်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျားြုံ လူတုံ ့်
့် ရုံ မစြ
မည်မျှန ျားလည်သည်ဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ်လည်ျား အ ရုံ မစြ
ုံ ်ခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတ၏သ
ုံ ့်
မန်န္င
ှ ့််
သ မန်မဟုံတ်ခသ အခ ြေအခနတြ
ုံ ့် ုံ ရရှြကြ
ုံ ့် ြုျားစ ျားရန် မဆထ
ုံ
ျားန္ှင၊့်် လူတ၏အန္ှ
ုံ ့်
စ်သ ရြပ
ုံ င်
စတ်ပင်မဝင်စ ျားကြခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတ၏
ုံ ့် မ ပည့်စ
် မ
ုံ မ
ှု ျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားမျ ျားအတွြ် လူတြ
ုံ ့် ုံ ပြု ပင်ရန်မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျားြုံ
မဆနြ
် ့် ျင်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတ၏အယူ
ုံ ့်
အဆမျ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျားမရှခပ။
၎င်ျားတခန
ုံ ့် ြ်လုံြခ
် သ သူ အမျ ျားစုံသည် မမတ၏
ုံ ့် ဆုံခြျျားဇူျားမျ ျား ြင ့်် အခစြေကြပပီျား၊
သူတထုံ
ုံ ့် တခ
် ြ ် ပသမျှအ ျားလုံျားမှ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားန္ှင ့်် ြင်ျားြွ ပပီျား လူတအခပေါ်
ုံ ့်
အသြ်အပ်န္င
ှ ျား် န္င
ုံ ် ြေင်ျား လုံျားဝမရှသည့်် ဘ သ ခရျား အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ဓမမပည ဆင
ုံ ရ
်
သခဘ တရ ျားမျ ျား ြစ်သည်။ အမှနတ
် ွင၊် ၎င်ျားတုံ အလုံ
ပ်၏ အန္ှစ်သ ရသည် ပါရမီြုံ ပျြုျားခထ င် ြေင်ျား၊
့်
ဘ မျှမရှသည့်် လူတစ်ဦျားမှ ခန ြ်ပုံငျား် တင
ွ ် အလုံပ်လုံပ်ြ ဦျားခဆ င်မည့်် ပါရမီရခသ
ှ

ြျမ်ျားစ ခြျ င်ျား ဘွျို့ရ
ဲ တစ်ဦျားအ ြစ်သုံ ပျ
့် ြုျားခထ င် ြေင်ျား ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူသ ျား၏အလုံပ်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေ ြေင်ျားသည် ရုံ ျားစင်ျားသည့်် အလုံပ်မဟုံတခ
် ြေျ။ မမတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျား မခ ပ င်ျားလဲဘဲ ရှခနခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ
အခစမြေန္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားြုံ မြေရခသျားပါြ၊ သင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားသည် စ တန်ြုံ
ြုံယစ
် ျား ပြုခနဆဲ ြစ်သည်၊ ယင်ျားြ သင်သည် သင်ြုံယတ
် ုံင၏
် ခြ င်ျား မတ်ခသ
ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေသည်၊ သင်၏ အခစြေ ြေင်ျားသည် သင်၏စ တန်ဆန်ခသ
သဘ ဝအခပေါ် အခ ြေြေထ ျားသည်ြုံ သြ်ခသ ပခပသည်။ သင်သည် သင်၏
သဘ ဝအခလျ ြ် ြစ်ခသ စရုံ ြလ
် ြခဏ ြငလ
့်် ည်ျားခြ င်ျား၊ သင်၏ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား
အကြြုြ်မျ ျားအရလည်ျားခြ င်ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေသည်။ ထထ
ုံ ြ်ပ၍
ုံ ၊ သင်လုံပ်ခဆ င်ရန်
လုံလ ျားခနသည့်် အရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ န္ှ
့် စ်သြ်ြွယ်ခြ င်ျားခသ အရ မျ ျား ြစ်ပပီျား၊ သင်
လုံပ်ခဆ င်ရန် ဆန္ဒမရှသည့်် အရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ မုံ
် မျ ျား ြစ်သည်ဟုံ သင်
့် နျား် တျားီ ြွယရ
အပမဲ ခတွျားထင်ခလသည်။ သင်သည် သင်၏ ြုံယပ
် ုံင ် အကြြုြ်မျ ျားအတင
ုံ ျား် သ လုံျားလုံျား
အလုံပ်လုံပ်ခပသည်။ ဤအရ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား အခစြေ ြေင်ျားဟုံ ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ခလ ။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ၊်
သင်၏ အသြ်စတ်သခဘ ထ ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား အနည်ျားငယ်မျှ ရှလမ်မ
့် ည်မဟုံတ။် ယင်ျားအစ ျား၊
သင်၏ အခစြေ ြေင်ျားသည် သငြ
့်် ုံ သ ၍ပင် ခြေါင်ျားမ ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်၊ ဤအခကြ င်ျားခကြ င ့််
သင်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားသည် နြ်နြ်ရှုင်ျားရှုင်ျား အရုံ ျားစဲခ
ွ နြ ၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
် င
ုံ ်
့် ့်် သင်၏ ြုံယပ
စရုံ ြလ
် ြခဏ န္ှင ့်် သင်၏ြုံယပ
် င
ုံ ် စတ်သခဘ ထ ျား အတင
ုံ ျား် အခစြေ ြေင်ျားမှ ရရှြေဲသ
့် ည့််
အခတွျို့အကြြုမျ ျားအခပေါ် အဓြ အခ ြေြေသည့်၊် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား အခစြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်သည့််
စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားသည် သင်၏အတွငျား် တွင ် ြစ်ခပေါ်လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤအရ မျ ျားသည် လူသ ျား၏
အခတွျို့အကြြုမျ ျားန္ှင ့်် သင်ြေန်ျားစ မျ ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ခလ ြထဲ၌ အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
လူသ ျား၏ အခတွျားအခြေေါ် ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ုံ ြ ရရှဲန္င
ှ ့်် ဘ သ ခရျား အရ ရှမျ ျားအ ြစ်
အမျြုျားအစ ျား သတ်မှတ်န္င
ုံ ခပသည်
်
။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လုံျားဝ မန္ျားုံ ထသြဲသ
့် ုံ ခန
င်တမရပါြ၊
့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် လူတြ
ုံ ့် ုံ လှည့်် ြ ျားသည့်် ြေရစ်ခတ ်၏ အခယ င်ြခ
ုံ ဆ င်ခသ သူမျ ျားန္ှင ့််
အန္တြေရစ်မျ ျားအ ြစ်သုံ ဧြန်
မြေ
ုံ ျ ခ ပ င်ျားလဲသွ ျားကြလမ်မ
ုံ ါ ြေရစ်ခတ ်၏
့် ည်။ အဆပ
့်
အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် အန္တြေရစ်မျ ျားသည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားကြ ျားမှ ထွြခ
် ပေါ်လမ်မ
့် ည်

ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေခသ သူတသည်
ုံ ့်
မမတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် အြျငစ
့်် ရုံ ြခ
် န ြ်လုံြပ် ပီျား
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်တင
ုံ ၏
် အလုံဆန္ဒအတင
ုံ ျား် ပြုမူကြပါြ၊ အြေျန်မခရွ ျား စွနပ
် ့် စ် ြေင်ျားြေရန္င
ုံ သ
် ည့််
အန္တရ ယ်ရှသည်။ အ ြေ ျားခသ သူမျ ျား၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ သမ်ျားသွငျား် ရန်၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဩဝါဒခပျားရန်န္င
ှ ့််
ထန်ျားြေျြုပ်ရန်၊ ပပီျားလျှင ် အထြ်စီျား၌ခနရန်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား အခစြေရ တွင ် ရရှထ ျားခသ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
န္ှစ်မျ ျားစွ အခတွျို့အကြြုြုံ အသျားုံ ြေျခသ သူမျ ျား- ပပီျားလျှင ် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခန င်တမရခသ သူမျ ျား၊
မမတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ဝန်မြေျခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် ရ ထူျားခနရ ၏ အြျြုျားြုံ
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မစွနလ
် ့် တ်ခသ သူမျ ျား- ဤလူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ်
လဲြျကြလမ်မ
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ဝါရင်
ုံ ့်
မ
ှု ကြ င့်် ခရ င်တ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
့် ခ
့် ြ်ြ ၊ ၎င်ျားတ၏
အရည်အြေျင်ျားမျ ျားြုံ ကြ ျားလုံျားထုံတ်ရင်ျား၊ ခပါလုံန္င
ှ ့်် တစ်မျြုျားတစ်စ ျားတည်ျား ြစ်ကြ၏။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤသခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ စလ
ုံ င် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်ခစလမ်မ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည် မဟုံတခ
့်
အခစြေ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ဝင်ခရ ြ်စွြြ
် ြ်ခလသည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ခဟ င်ျားခသ အရ ြုံ အပမဲ ြြ်တွယက် ြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတတ်၏ အယူအဆမျ ျား၊
ြုံနလ
် ွနသ
် ွ ျားခသ အြေျန်ြ လမျ ျားမှ အရ ရ တင
ုံ ျား် ြုံ ြြ်တွယက် ြခလသည်။ ဤသည်မှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အခစြေ ြေင်ျားအတွြ် ကြီျားမ ျားသည့်် အတ ျားအဆီျား ြစ်ခပသည်။ သင်သည် ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ
မြယ်ရှ ျားန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဤအရ မျ ျားသည် သင်ဘ
ုံ ုံျားြုံ ပတ်ဆလ
ုံ ့် မ်မ
့် ဝတစ်ြေလ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်
ခ ပျားလ ျားခနရင်ျား သင်၏ ခ ြေခထ ြ်မျ ျား ြျြုျားလျှင ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အလုံပ်ကြမ်ျား ြင ့်် သင်၏ ခြျ ရုံ ျား
ြျြုျားလျှငပ
် င်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သင်၏အခစြေရ ၌ သင်သည် ညြှဉ်ျားဆဲသတ် ြတ်ြေရလျှငပ
် င်၊ သင်ြ
့် ုံ
အနည်ျားငယ်မျှပင် ြေျီျားြျြူျားလမ်မ
် ပ။ အခတ ်အတန် ဆန်ြျင်
လျြ်- သင်သည်
့် ည် မဟုံတခ
့်
မတရ ျားသ ြင့်် ြျင်ခ
့် သ သူတစ်ဦျား ြစ်သည်ဟုံ ဘုံရ ျားသြေင် ခ ပ လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘ သ ခရျား အခစြေ ြေင်ျားြုံ သန်စင်
့် ရမည်” မှ

အသပည ပုံငဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားသည် သမမ တရ ျားပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သခဘ ညီသည်ဟုံ သင်ထင်သခလ ။
ယင်ျားသည် ရှု ပ်ခထွျားသည့်် ရှု ခထ ငအ
့်် မင် မဟုံတခ
် လ ။ သင်သည် ြမ်ျားခ ြေခပေါ်ြ သဲမျ ျားတမျှ
အသပည အခကြ င်ျားြုံ မျ ျားစွ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည့်တ
် ုံင ် ထအ
ုံ ရ ထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ ၌မျှ
စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားခကြ င်ျား တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ မပါရှခပ။ ဤအရ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြင ့်် လူတြ
ုံ ့် ုံ အရူ ျားလုံပ်ြုံ ့်
သင် ကြြုျားစ ျားခန ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ သင်သည် ယင်ျားြုံ ခထ ြ်ြေြအန္ှ
ုံ ့် စ်သ ရ မရှဘဲလျြ်
အဓပပါယ်မရှသည့်ဟ
် န် ပတစ်ြေုံ ပြုလုံပ်ခန ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အ ပြုအမူအ ျားလုံျားသည်
လူတအြ
ုံ ့် ုံ အန္တ
ှ
အယူအဆ မင်ခ
် ှု ြင်ျားမဲခ
ုံ ့် ုံ
့် လခလ၊ ပပီျားလျှင ် စစ်မှနမ
့် လခလ၊ ယင်ျားြ လူတြ
့် ရ ယ်ရ၏။

လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားသုံ ပ
ုံ ့်
င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှခလခလ ြစ်သည်။ သခဘ တရ ျားတစ်ရပ်သည်
့် ခဆ
မင်မ
ုံ ုံ အ ြေြ ဆနြ
် ့် ျင်ခစခလခလ ြစ်သည်။
့် ျားခလခလ၊ ယင်ျားြ သင်ြ
့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ပမ
အ မင်မ
ှ
့် ရတန မျ ျားသြွယ် သခဘ မထ ျားန္ှင။့််
့် ျားဆျားုံ ခသ အယူအဆမျ ျားြုံ တန်ြုံျားရသည်
ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
မသမသ န္ှင ့်် ပျြ်စီျားခစပပီျား၊ မည်သည်အ
့် သျားုံ ဝင်မှုြုံမျှ မခပျားခပ။ လူအြေျြုျို့သည်
အ မင်မ
ုံ ြ င်ျား ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပလမ်မ
ုံ ့် တွင ် ဤလူတသည်
ုံ ့်
့် ျားဆျားုံ အယူအဆမျ ျားြုံ ခ ပ ဆခ
့် ည်- သရ
ထအ
ုံ ယူအဆမျ ျားြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ မခတွျို့ ကြြုြူျားကြခသ ခကြ င ့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ြုံ ့်
လမ်ျားခကြ င်ျား မရှကြသည့်အ
် တွြ် ဤအယူအဆမျ ျားထတ
ဲ ွင ် စစ်မှနမ
် ှု မပါရှခပ။
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ ခြေေါ်
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
့် ခဆ င်သွ ျားန္င
မရှကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားလွဲခစ ြေင်ျားသ ြစ်ခစလမ်မည်။ ဤသည်မှ လူတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
အန္တရ ယ်ရှသည် မဟုံတ်ခလ ။ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့်် သင်သည် လူတ၏
ုံ ့် လြ်ရှ ပဿန မျ ျားြုံ
ခ ြရှငျား် န္င
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ဝင်ခရ ြ်မြ
ှု ုံ ရရှြေွငခ
့်် ပျားန္င
ုံ ရ
် မည်။ ဤအရ သည်သ
ဆပ်ြပ်အပ်န္ ှ ြေင်ျားဟုံ မှတ်ယ၍
ူ ရပပီျား ထအ
ုံ ြေါမှသ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အလုံပ်လုံပ်ရန်
အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီမည် ြစ်သည်။ ဟတ်ဟန်မျ ျားခသ ၊ စတ်ြူျားယဉ်ဆန်ခသ စြ ျားမျ ျားြုံ
အပမဲမခ ပ န္ှင၊့်် ပပီျားလျှင ် အ ြေ ျားသူတြ
ုံ ့် ုံ သငအ
့်် ျား န ြေလ ခအ င် ပြုရန် မသင်ခ
့် လျ ်သည့််
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု မျ ျားစွ ြုံ အသျားုံ မ ပြုခလန္ှင။့်် ထသ
ုံ လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည် အြျြုျားရှလမ်မ
့် ည်
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား သ ၍စတ်ရှုပ်ခထွျားခစန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤသုံ ဆြ်
လြ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည်
့်
လူတအ
ုံ ့် ျား သင်ြ
ုံ ်ခစသည့်် အယူဝါဒမျ ျားစွ ြုံ ြစ်ခပေါ်ခစလမ်မ
့် ုံ စြ်ဆပ
့် ည်။ ယင်ျားမှ လူသ ျား၏
အ ျားနည်ျားြေျြ် ြစ်ပပီျား၊ အမှနတ
် ြယ် အရှြ်ရစရ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စစ်မှနမ
် အ
ှု ခပေါ် သ ၍အ ရုံ စုံြခ
် လ ”့် မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ န ျားမလည်ခသ သူ မည်သမ
ူ ဆသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ခသ သူ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ သန ျားလည်လ ခသ ်လည်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစြုံ မကြ
ြုျားစ ျားကြခသျားသသ
ူ ည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်ဘြ်တစ်ဦျားအ ြစ်
့်
သ ၍ပင် ယူဆြေရခပသည်။ ြေမ်ျားန ျားသည့်် ဘုံရ ျားခြျ င်ျားမျ ျားထဲတွင ် သမမ ြျမ်ျားစ ြုံ ြတ်ရှုပပီျား
တစ်ခနလ
ုံ ဆ င်ခသ သူမျ ျား ရှခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် တင
ွ ် တစ်ဦျားမျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏
့် ုံျား အ င်္ခ
ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ န ျားမလည်ခပ။ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် တင
ွ ် တစ်ဦျားမျှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသန္င
ုံ က် ြခပ။ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ
တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်မျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ ့်် ြုံြည
် န္
ီ င
ုံ ် ြေင်ျားမရှခပ။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် အသီျားသီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဩဝါဒခပျားရန် အ မငတ
့်် င
ွ ် ရပ်တည်ကြရင်ျား၊ အသျားုံ မြျခသ သူ၊ ဆျားုံ ယုံတခ
် သ လူမျ ျား

ြစ်ကြသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခအ င်လြုံ သယ်ခဆ င်ခနသည့်် တစ်ြေျန်တည်ျားမှ ပင်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တမင် ဆနြ
် ့် ျင်ကြခလသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျားြုံ အြေင
ုံ အ
် မ ဆလ
ုံ ျြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူအသ
ျားြုံစ ျားပပီျား လူအခသွ
ျားြုံ ခသ ြ်ကြဆဲ ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူအ ျားလုံျားသည်
့်
့်
လူသ ျား၏ ဝည ဉ်ြုံ ဝါျားမျြုသည့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျား၊ မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ ခ
့် ြေလှမ်ျားရန်
ကြြုျားစ ျားခနသူတ၏
ုံ ့် လမ်ျားတင
ွ ် တမင်သြ်သြ် တ ျားဆျားီ ခသ မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျား၏ ဦျားခသျှ င်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှ ခြွခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ ပတ်ဆခသ
ုံ ့်
ြေလုံတတ
် သင်ျားမျ ျား ြစ်ကြ၏။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
“ခြ င်ျားမန
ွ သ
် ည့်် ြွဲျို့စည်ျားမ”ှု ရှပရ
ုံ ကြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတအ
ုံ ့် ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ရန်
လမ်ျား ပသည့်် အန္တြေရစ်မျ ျားသ ြစ်သည်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်လုံြ်မျ ျားြ မည်သုံ သ
့် ကြမည်နည်ျား။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူဝ့် ည ဉ်မျ ျားြုံ ဝါျားမျြုရန် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်တင
ွ ် န္ှစ် မြှြုပ်ထ ျားခသ ရှငသ
် န်ခနသည့််
နတ်ဆျားုံ မျ ျား ြစ်သည်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်လုံြမ
် ျ ျားြ မည်ြသ
ဲ့် သ
ုံ ့် မည်နည်ျား။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသခသ သူ အ ျားလျားုံ သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ခသ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်” မှ

၇။ အခ င် န်ား တက င်ားတသ လု ် တဆ င်ချက်မျ ားနှင ်ို့
စတ်သတဘ ထ ားအတွငား် တခ င်ားလမှုမျ ားအကက ားရှ ကွ ခခ ားမှု
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားစတ်သခဘ ထ ျား၌ အသွငခ
် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ အဓြအ ျား ြင ့်် လူတစ်ဦျား၏သဘ ဝဗီဇ
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြုံ ရည်ညန်ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူတစ်ဦျား၏ သဘ ဝဗီဇန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့််
အ ြေင်ျားအရ မျ ျားြုံ အ ပင်ပန်ျား အ ပြုအမူမျ ျားမှ မ မင်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ ယင်ျားတမှ
ုံ ့် သူ၏ ြစ်တည် ြေင်ျားဆင
ုံ ရ
်
တန်ြုံျားန္ှင ့်် အဓပပ ယ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် တုံြရ
် ုံ ြ်သြ်ဆင
ုံ သ
် ည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
လူတစ်ခယ ြ်၏
ဘဝအခပေါ် သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် သူ၏စန္ှုနျား် မျ ျား၊ သူ၏ဝည ဉ်အတွငျား် ြျြျရှ အရ မျ ျားန္ှင ့််
သူ၏အန္ှစ်သ ရတုံ တ
် ုံ ြ် ပါဝင်သည်။ လူတစ်ဦျားသည် သမမ တရ ျားြုံ လြ်မြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သူသည်
့် ုံြရ
ဤြဏ္ဍမျ ျားတွင ် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ကြြုရလမ်မ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
့် ည် မဟုံတခ
ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားရ ြေင်ျား၊ သမမ တရ ျားထဲ အ ပည့်အ
် ဝ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျား၊ ရပ်တည်မှု န္ှင ့်် ဘဝတန္ှ
ုံ ့် င ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် မမ၏ စန္ှုနျား် မျ ျားန္ှင ့်် မမ၏သခဘ ထ ျားအ မင်မျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၊ မမ၏
အ မင်ရှုခထ ငမ
့်် ျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ မင်ရှုခထ ငမ
့်် ျ ျားန္ှင ့်် ြေျန်ညြှ ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ြျြုျားန္ွန ြေန္င
ုံ လ
်
ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆြ်ြပ်အပ်န္န္ှ င
ုံ လ
်
ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ျား ြင်သ
မမ၏
့်

စတ်သခဘ ထ ျား အသွငခ
် ပ င်ျားလဲပပီဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပမည်။ သင် ကြြုျားပမ်ျားမှု အနည်ျားငယ် စုံြ်ထတ
ုံ ်သည်ဟုံ
ထင်ရခြ င်ျားထင်န္င
ုံ သ
် ည်၊ ဒုံြခဆင်ျားရဲမျ ျားြုံ ရင်ဆင
ုံ ရ
် တွင ် သင် ကြ့်ကြ့်ြေန္င
ုံ ခ
် ြ င်ျားြေန္င
ုံ သ
် ည်၊
အထြ်မှ အစီအစဉ်မျ ျားြုံ သင် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှခြ င်ျားရှန္င
ုံ သ
် ည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သငြ
့်် ုံ
သွ ျားခစခသ မည်သည့်ခ
် နရ ြုံမဆုံ သင် သွ ျားခြ င်ျား သွ ျားန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား ၎င်ျားတမှ
ုံ ့်
အ ပြုအမူန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အခသျားစ ျား အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားသ ြစ်ပပီျား၊ သင်၏ စတ်သခဘ ထ ျား
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားအ ြစ် ယူဆြုံ မလ
ုံခလ ြ်ခပ။ သင်သည် လမ်ျားခကြ င်ျားမျ ျားစွ ြုံ ခလျှ ြ်လှမ်ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား
့်
ဒုံြခဆင်ျားရဲမျ ျားစွ ြုံ ြေစ ျားရ၍ ကြီျားစွ ခသ အရှြ်တြွဲ ြစ် ြေင်ျားြုံ သည်ျားြေခြ င်ျား သည်ျားြေန္င
ုံ မ
် ည်၊
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် အလွနန
် ျားီ ြပ်သည်ဟုံ ြေစ ျားရပပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သင်အ
့် ခပေါ်
အမှုတစ်ြေြေ
ုံ ုံ ပြုခြ င်ျား ပြုခနန္င
ုံ သ
် ည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သင်၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် မြုံြ်ညခ
ီ သ
အရ တစ်စုံတစ်ြေြ
ုံ ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သငြ
့်် ုံ လုံပ်ခဆ င်ြုံ ခစြေ
င
ုံ ျား် သည့်အ
် ြေါ၊ သင်သည် ြျြုျားန္နွ ြေဆဲ
့်
ရှခြ င်ျားရှလမ်မ
် န်ပပီျား ြေုံြေရင်ျား၊ သူြ
့် ည်မဟုံတ၊် ယင်ျားထြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပုံနြ
့် ုံ ခဝြန်ြ
ဆန်ြျင်
ြနြ
် ့် ြ
ွ သ
် ည်အထပင် ဆင်ခ ြေမျ ျားရှ ခြ င်ျား ရှ လမ်မ
့်
့် ည် ြစ်သည်။ ဤအရ သည်
ဆျားုံ ရွ ျားခသ ပဿန တစ်ြေုံ ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ ြ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အတြ
ုံ ်အြေလုံပ်ခသ သဘ ဝဗီဇ ရှခနခသျားခကြ င်ျားန္ှင ့်် မည်သည့်် ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ြုံမျှ
သင်မြေရခသျားခကြ င်ျားြုံ ပသခပမည်။
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “မမ၏စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားအခကြ င်ျား သထ ျားသင်သ
့် ရ ” မှ
့် ည်အ

လူတသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားစွ ပြုမူန္င
ုံ က် ြခသ ်လည်ျား ယင်ျားမှ ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် သမမ တရ ျား ရှသည်ဟုံ
ြျန်ျားခသခပါြ် ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ စတ်အ ျားသန်မရ
ှု ှ ြေင်ျားသည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ကသဝါဒန္ှင ့််
စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ လုံြန
် ြ လုံြခ
် လျှ ြ်န္င
ုံ ခ
် စရုံ သ ြစ်သည်၊ သမမ တရ ျား မရှခသ သူမျ ျားသည်
အခ ြေအ မစ်ရခသ
ှ
ပဿန မျ ျားြုံ ခ ြရှငျား် ရန် မ ြစ်န္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အယူဝါဒြ သမမ တရ ျား၏
ခနရ ြုံမယူန္င
ုံ ခ
် ပ။ မမတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုပပီျားခသ လူမျ ျားမှ
ြွဲ ပ ျားသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်ကြပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြစစအ ျားလုံျားြုံ
သ မင်တတ်ကြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် အညီ မည်ြသ
ဲ့် ုံ လုံ
့် ပ်ခဆ င်ရမည်၊
သမမ တရ ျား အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ မည်ြသ
ဲ့် ုံ လုံ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်
့် ပ်ခဆ င်ရမည်ဆသ
ခြျနပ်ခစရန် မည်ြသ
ဲ့် ုံ လုံ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သကြပပီျား ၎င်ျားတုံ ထုံ
့် ပ်ခဆ င်ရမည်ဆသ
့် တ်ခြ ် ပခသ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား သဘ ဝြုံ န ျားလည်ကြသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျားအခြေေါ်မျ ျားန္ှင ့်် အယူအဆမျ ျား
ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြေရခသ အြေါ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သ မင်န္င
ုံ ပ် ပီျား လူဇ့် တြုံ စွနပ
် ့် ယ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှကြသည်။

ဤသည်မှ စတ်သခဘ ထ ျား အခ ပ င်ျားအလဲတစ်ြေြ
ုံ ုံ ခြ ် ပပုံပင် ြစ်သည်။ စတ်သခဘ ထ ျား၌
အခ ပ င်ျားအလဲတစ်ြေြ
ုံ ုံ ကြြုရပပီျား ြစ်သည့်် လူမျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်သည့်် အဓြအရ မှ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား န ျားလည်လ ကြပပီျား၊ အမှုအရ မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်သည့်အ
် ြေါ၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ အခတ ်အတန် တြျမှနြ
် န်မှု ြင ့်် လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ကြပပီျား
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ မကြ ြေဏ ထုံတ်ခြ မ
် ပကြခြေျ။ ခယဘုံယျအ ျား ြင၊့််
မမတ၏စ
ုံ ့် တ်သခဘ ထ ျားမျ ျား ခ ပ င်ျားလဲပပီျားခသ သူမျ ျားသည် အထူျားသ ြင ့်် ယုံတတတန်ပပီျား
ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်တတ်သည်ဟုံ ထင်ရြ ၊ သမမ တရ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ သ
့် န ျားလည် ြေင်ျားခကြ င၊့််
မမြယ
ုံ ်ြုံယ် မှနြ
် န်သည်ဟုံ မှတ်ယူ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် မ နခထ င်လ ျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မျ ျားစွ
ထုံတ်ခြ ်မ ပကြခြေျ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ထုံတ်ခြ ်ထ ျားခသ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမမ
ှု ျ ျားစွ ြုံ ရပ်မြ သ မင်န္င
ုံ က် ြသည်၊ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မ နခထ င်လ ျားလ ြေင်ျား မ ြစ်ခပေါ်ခစကြခပ။ လူသ ျား၏ ခနရ မှ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ခကြ င်ျား၊
ြျြုျားခကြ င်ျားဆီခလျ ်စွ မည်ြသ
ဲ့် ုံ ့် ပြုမူပ၊ုံ မည်ြသ
ဲ့် ုံ တ
့် ဝန်သတတ်ပုံ၊ မည်သည့်် အရ ြုံ
ခ ပ ရမည်န္င
ှ ့်် မခ ပ ရမည်ြုံ သ မြ၊ မည်သြ
ူ ့် ုံ မည်သည့်် အရ ြုံ ခ ပ ရပပီျား မည်သည်အ
့် ရ ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ရမည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် ြေျငြေ
့်် ျန်တတ်ခသ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်မှု ရှန္င
ုံ က် ြသည်။
ဤသည်မှ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် အခတ ်အတန် ယုံတတတန်သည်ဟုံ ခ ပ ရသည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား
ြစ်သည်။ မမတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ကြြုပပီျားခသ သူမျ ျားသည် လူသ ျား
ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်ြုံ အမှနတ
် ြယ် အသြ်ရှငခ
် နထင
ုံ ပ် ပီျား သမမ တရ ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ က် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အပမဲတခစ သမမ တရ ျားန္ှငအ
့်် ညီ အမှုအရ မျ ျားြုံ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား၊ မင်ခတွျို့ န္င
ုံ သ
် ည်၊ ပပီျားလျှင ် ၎င်ျားတုံ ့်
လုံပ်သမျှအရ အ ျားလုံျားတင
ွ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြုံယ်ြျငတ
့်် ရ ျားခြ င်ျားကြသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၊ အခကြ င်ျားအရ မျ ျား၊ အမှုအရ မျ ျား၏ လမ်ျားများုံ မြ
ှု ုံ ြေရ ြေင်ျား မရှကြခပ၊
၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားတွင ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် ုံင ် အ မင်ရှုခထ ငမ
့်် ျ ျား ရှကြပပီျား၊ သမမ တရ ျား
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ ထန်ျားသမ်ျားန္င
ုံ က် ြသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားမှ
အခတ ်အတန် တည်ပငမ်ကြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အြေုံတစ်မျြုျား ခတ ်ကြ တစ်မျြုျား မလုံပ်ကြဘဲ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
အခ ြေအခနမျ ျားြ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ပါခစ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် တ ဝန်မျ ျားြုံ ခြ င်ျားမန
ွ စ
် ွ
မည်ြသ
ဲ့် ုံ လုံ
ြသ
ဲ့် ုံ ့် ပြုမူရမည်ြုံ
့် ပ်ခဆ င်ရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်ခြျနပ် ြေင်ျားအြုံ မည်
့်
သန ျားလည်ကြသည်။ မမတ၏
ုံ ့် စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား အမှနတ
် ြယ် ခ ပ င်ျားလဲပပီျားခသ သူမျ ျားသည်
အခပေါ်ယအဆငတ
့်် စ်ြေတ
ုံ ွင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် အခ ြေအခန ခြ င်ျားပရ
ုံ ခစရန် မည်သည့်အ
် ရ မျ ျားြုံ
လုံပ်မည်အ
့် ခပေါ် အ ရုံ မ ပြုခပ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခစရန် မည်သည့်အ
် ရ

လုံပ်ခဆ င်ရမည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ အတွငျား် ရှငျား် လင်ျားမှု ရရှကြပပီျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် အ ပင်ပန်ျားတွင ်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အလွန ် စတ်အ ျားထြ်သန်ပုံ မရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အလွနက် ြီျားမ ျားခသ
အရ တစ်ြေုံတခလြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပုံ မရန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတုံ လုံ
် မျှမှ
့် ပ်ခသ အရ မှနသ
အဓပပ ယ်ရသည်
ှ
၊ တန်ြုံျားရှပပီျား လြ်ခတွျို့ဆန်ခသ ရလဒ်မျ ျား ြစ်ထန
ွ ျား် ခလသည်။ စတ်သခဘ ထ ျား
ခ ပ င်ျားလဲပပီျားခသ သူမျ ျား၌ သမမ တရ ျား အခ မ ြ်အ မ ျား ရှသည်မှ ခသြေျ ပပီျား၊ အမှုအရ မျ ျားအခပေါ်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရှု ခထ ငအ
့်် မင်မျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြယ
ုံ ်ြျငတ
့်် ရ ျားခြ င်ျားခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား ြင ့််
ဤအရ ြုံ အတည် ပြုန္င
ုံ ပ
် ါသည်။ သမမ တရ ျား မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားသည် စတ်သခဘ ထ ျား၌
မည်သည့်် ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျှ လုံျားဝ စွမ်ျားခဆ င်မရရှခသျားခပ။ စတ်သခဘ ထ ျားခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ဟူသည်မှ
ရငြ
့်် ျြ်ပပီျား အခတွျို့အကြြုရှခသ လူသဘ
ဝရှ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျားမဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားမှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် အသပည န္ှင ့်် သမမ တရ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် သန ျားလည် ြေင်ျားြုံ ရရှ ြေင်ျား၏
အြျြုျားဆြ်အခန ြင ့်် လူတစ်ဦျား၏ သဘ ဝအတွငျား် ရှ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ အဆပ်အခတ ြ်အြေျြုျို့
ခ ပ င်ျားလဲခသ ြစ်ရပ်မျ ျားြုံ အဓြအ ျား ြင ့်် ရည်ညန်ျားသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ထဆ
ုံ ျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ
အဆပ်အခတ ြ်မျ ျားမှ သနစ
် ့် င် ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် ခြ ် ပခသ သမမ တရ ျားသည်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ အ မစ်တွယြ
်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ် ြစ်လ ပပီျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြစ်တည် ြေင်ျား၏
တြယ့်် အခ ြေြေအုံတ် မစ် ြစ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ့်
အသစ်ခသ လူမျ ျား
့် ့်် ၎င်ျားတသည်
ြစ်လ ကြပပီျား၊ ထသ
ုံ ုံ ြင
် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုကြခလသည်။
့် ့်် စတ်သခဘ ထ ျား အသွငခ
စတ်သခဘ ထ ျား၌ အသွငခ
် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ လူတ၏
ုံ ့် အ ပင်ပန်ျား စတ်သခဘ ထ ျား
ယြေင်ြထြ် ပ၍
ုံ ခအ ြ်ြျြုျို့တတ် ြေင်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မ နခထ င်လ ျား ြေဲြ
့် ူျားကြခသ ်လည်ျား၊ ယြေုံအြေါ
အြျြုျားသငအ
့်် ခကြ င်ျားသင ့်် ဆြ်ဆခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ သ
် ည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မည်သြ
ူ ့် ုံမျှ
န ျားခထ င်ြေဲ့် ြေင်ျား မရှခသ ်လည်ျား၊ ယြေုံအြေါ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ န ျားခထ င်န္င
ုံ ် ြေင်ျားစသည်တြ
ုံ ့် ုံ မဆလ
ုံ ုံခပ၊
ဤ အ ပင်ပန်ျား အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားြုံ စတ်သခဘ ထ ျား အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျားဟုံ မဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပ။
စတ်သခဘ ထ ျားထြ
ဲ အသွငခ
် ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျားတွင ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခ ြေအခနမျ ျားန္ှင ့်် ခြ ် ပြေျြ်မျ ျား
ပါဝင်သည်မှ အမှနပ
် င် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အခရျားအပါဆျားုံ ခသ ပါဝင်သည့်အ
် ရ မှ အတွငျား် ြျြျ
၎င်ျားတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ ခ ပ င်ျားလဲပပီျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ခြ ် ပခသ သမမ တရ ျားသည်
၎င်ျားတ၏အသြ်
ုံ ့်
ြစ်လ ၍ အတွငျား် မှ စ တန်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အဆပ်အခတ ြ်မျ ျား ြယ်ရှငျား် ြေင်ျား ြေရပပီျား၊
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရှု ခထ ငအ
့်် မင်မျ ျား လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ခ ပ င်ျားလဲပပီျား ြစ်ြ ၎င်ျားထမ
ဲ ှ တစ်ြေမ
ုံ ျှ
ခလ ြအရ န္ှင ့်် မြုံြ်ညခ
ီ ပ။ ဤလူမျ ျားသည် အဆင်ျားနခ
ီ သ နင်္ါျားကြီျား၏ အကြအစည်မျ ျားန္ှင ့််
အဆပ်အခတ ြ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ့် ြစ်သည့်အ
် တုံငျား် ရှငျား် လင်ျားစွ မင်န္င
ုံ က် ြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘဝ၏

စစ်မှနခ
် သ အန္ှစ်သ ရြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ြေကဲ့် ြပပီျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ဘဝတန်ြုံျားမျ ျား ခ ပ င်ျားလဲကြပပီျား ြစ်ြ ၊ ဤသည်မှ အခ ြေြေအြျဆျားုံ အသွငခ
် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားမျြုျား
ြစ်သည့်အ
် ပင်၊ စတ်သခဘ ထ ျား၌ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၏ အန္ှစ်သ ရ ြစ်သည်။
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အ ပင်ပန်ျားခ ပ င်ျားလဲမှုမျ ျားန္ှင ့်် စတ်ခနသခဘ ထ ျားခ ပ င်ျားလမ
ဲ ှုမျ ျားကြ ျားြ
ြေ ျားန ျားြေျြ်” မှ

ဘ သ တရ ျားတင
ွ ၊် မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ဘဝမျ
ုံ ့်
ျား တစ်ခလျှ ြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမျ ျားစွ
ြေစ ျားကြရ၏- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ြေန္ဓ
ုံ ့်
ြယ
ုံ ်မျ ျားြုံ ြေျြုျားန္မ်
ှ ပပီျား မမတ၏ြ
ုံ ့်
ျားတင
ုံ ြ
် ုံ ထမ်ျားြ
တြယ့်ခ
် သြေါနီျားအြေျန်တွငပ
် င် ဆြ်လြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေြ ကြ့်ကြ့်ြေကြခလသည်။ အြေျြုျို့သည်
၎င်ျားတခ
ုံ သသည့်် မနြ်တင
ွ ် အစ ခရှ င်ခနကြခသျားသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဘဝတစ်ခလျှ ြ်လုံျား
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခအခပေါ်သ အ ရုံ စြ
ုံ ်ရင်ျား၊ ခြ င်ျားခသ အစ န္ှင ့်် ခြ င်ျားခသ အဝတ်အစ ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ငင်ျားပယ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ြ
ုံ ့်
ယ
ုံ ်ြေန္ဓ ြုံ ြေျြုျားန္မ်
ှ န္င
ုံ က် ြပပီျား မမတ၏ဇ
ုံ ့်
တပြတြုံ
စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ က် ြသည်။ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ သည်ျားြေ ြေင်ျားအတွြ် ြစ်သည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ဓ တ်သည်
ြေျီျားြျြူျားထြ
ုံ ်ခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အယူအဆမျ ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
စတ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ဧြန်အမှန ် သဘ ဝခဟ င်ျားတသည်
ုံ ့်
အနည်ျားငယ်မျှ
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခပ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ န္
် င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍ စစ်မန
ှ သ
် ည့််
အသပည တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလမျှ မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
် ပရ
ုံ ပ်သည်
စတ်ြူျားသြ်သြ်၊ မခရရ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစဉ်အလ ပရ
ုံ ပ်တစ်ြေုံ ြစ်ခပသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြြေ
ုံ ရန် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်သည် ၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်အ ျားထြ်သန်မန္
ှု င
ှ ့််
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပြုခသ ခဆ င်ခသ သဘ ဝဗီဇမျ ျားမှ လ သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည်ကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ျားမလည်ကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏အလုံြလ
ုံ ည်ျား မသကြခပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အလုံပ်လုံပ်ရုံ မျှလုံပ်ပပီျား ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘဲ
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေကြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြေျငြေ
့်် ျန်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ြင ့်် ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားအခပေါ် မည်သမျှ
ုံ ့်
တန်ြုံျားမထ ျားကြခပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ မည်သုံ ရရှ
့် မည်ြုံ ၎င်ျားတုံ ့်
သြမဆ
ုံ ့် ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုြ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ အမှနတ
် ြယ် ြည့်ဆ
် ည်ျားခပျားသည်ြုံ
မည်သုံ ခသြေျ
ခစရမည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ အနည်ျားအြျဉ်ျားသ င်္ရုံစုံြ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတုံ ့်
့်
အခစြေသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ နင်္မ
ုံ လ
ူ ပရ
ုံ ပ်တွင ် ရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်မဟုံတဘ
် ၊ဲ ဒဏ္ဍ ရီ ြင ့််
ပတ်ြုံျားြေရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ စ
် တ်ြူျားစတ်သန်ျား၏ ရလဒ်တစ်ြေ၊ုံ ၎င်ျားတုံ ့်

ကြ ျားြူျားရုံ သ ကြ ျားြူျားသည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် စ ခပမျ ျားတင
ွ ် ခတွျို့ရသည့်် ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်။ ထခန
ုံ ့် ြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေြုံ မ
ုံ ့် တီထင
ွ တ
် တ်ခသ စတ်ြျားူ မျ ျားန္ှင ့််
့် မတ၏
ဘုံရ ျားတရ ျားြင
ုံ ျား် ရှု င်ျားမှုတြ
ုံ ့် ုံ အသျားုံ ပြုပပီျား ဘုံရ ျားသြေင် လုံပ်ခဆ င်လုံသည့်် အလုံပ်ြုံ
တ ဝန်ယူခဆ င်ရွြ်ကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည် အလွန ် မတြျလွနျား် သည်မှ ၊
လြ်ခတွျို့အ ျား ြင့်် ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံန္င
ှ အ
့်် ညီ အမှနတ
် ြယ်
အခစမြေန္င
ုံ က် ြခြေျ။ ၎င်ျားတုံ မည်
မျှ ဝမ်ျားခ မ ြ်ဝမ်ျားသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေသည်ြုံ ပဓ နမထ ျားဘ၊ဲ
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
မကြြုရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျားြုံ အသျားုံ ပြုလျြ် မည်သမ
ူ ျှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လမ်ျားမ ပခသျားခသ ခကြ င၊့််
အခစြေ ြေင်ျားအခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မူလရှု ခထ င်အ
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပရ
ုံ ပ်တသည်
ုံ ့်
့် မင်န္င
မခ ပ င်ျားလဲဘဲ ရှခနသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်ရင
ှ ခ
် ယရှု ြုံ ယုံကြည်ကြလျှငပ
် င်၊ ၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် မှ
မည်သမ
ူ ျှ ြယ်တင်ရင
ှ ြ
် ုံ မ မင်ြူျားကြခြေျ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သူြ
ှ ့််
့် ုံ ဒဏ္ဍ ရီန္င
တစ်ဆင်စ
ုံ ့် တစ်ဆငသ
့််
သကြသည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည်
့် ြ ျားတမှ
မျြ်စြန်ျားခသ လူြ သူ၏ ြြေင်ြုံ အခစြေသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မျြ်စမှတ်လျြ်န္င
ှ ့်် ကြြုရ အခစြေ ြေင်ျားသခဘ
သြ်ခရ ြ်သည်ထြ် မပခ
ုံ ပ။ ခန ြ်ဆျားုံ တွင၊် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အခစြေမှု ြင့်် မည်သည်အ
့် ရ ြုံ
ရရှန္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ပပီျားလျှင ် မည်သြ
ူ ယင်ျားြုံ လြ်ြေမည်နည်ျား။ အစမှအဆျားုံ ထ တစ်ခလျှ ြ်လုံျား
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခစြေမှုသည် တူပမဲတူညခ
ီ လသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
လူလုံပ်သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံသ ရရှကြပပီျား
၎င်ျားတ၏အခစြေ
ုံ ့်
ြေင်ျားြုံ ၎င်ျားတ၏သဘ
ုံ ့်
ဝြျမှုန္င
ှ ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ န္
် စ
ှ ်သြ်မမ
ှု ျ ျားအခပေါ်သ
အခ ြေြေကြသည်။ ဤအရ ြ မည်သည်ဆ
့် လ
ုံ
ဘ်ြုံ ခဆ င်ကြဉ်ျား န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ခယရှု ြုံ
ခတွျို့ မင်ြေသ
ဲ့် ည့်် ခပတရုံပင် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံန္င
ှ အ
့်် ညီ မည်သုံ အခစြေ
ရမည်ြုံ မသြေဲခ
့် ပ။ သူသည်
့်
ဤအရ ြုံ ခန ြ်ဆျားုံ သူ၏ အုံမင်ျားခသ အသြ်အရွ ယ်၌သ သရှလ ြေဲသ
့် ည်။ ဤအရ ြ
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပြု ပင် ြေင်ျားြုံ စုံျားစဉ်ျားမျှ မြေစ ျားြူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပခနသည့်သ
် ူ မည်သမ
ူ ျှ မရှကြသည့်် ထမ
ုံ ျြ်စြန်ျားခသ လူမျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍
မည်သည့်အ
် ရ ြုံ ခ ပ ဆသ
ုံ နည်ျား။ ယခန သင်
တထဲ
ုံ ့် မှ မျ ျားစွ ခသ သူတ၏
ုံ ့် အခစြေ ြေင်ျားသည်
့်
ထမ
ုံ ျြ်စြန်ျားခသ လူမျ ျား၏အခစြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် တူသည် မဟုံတခ
် လ ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ
မရရှခသျားခသ သူမျ ျား၊ ပြု ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြုံငတ
် ွယ်ခ ြရှငျား် ြေင်ျားြုံ မရရှခသျားခသ သူမျ ျားန္ှင ့််
မခ ပ င်ျားလဲခသျားခသ သူမျ ျားအ ျားလုံျား- ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် မစုံလင်ခသ သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျား ြေရသည်
မဟုံတခ
် လ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
မည်သည်အ
့် သျားုံ ဝင်မှု ရှပါသနည်ျား။ သင်၏အခတွျား၊ သင်၏
ဘဝန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည န္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ အသပည တသည်
ုံ ့်

အသစ်ခသ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မ ပသြဲသ
့် ၊ုံ ့် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ အမှနတ
် ြယ် သင် မရရှပါြ၊
သင်၏အခစြေမှုတွင ် ထူျား ြေ ျားခသ မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ျှ လုံျားဝ ရရှလမ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ ရူ ပါရုံ န္င
ှ ့်် အသစ်ခသ အသပည မရှပါြ၊ သင်သည်
သမ်ျားပြ
ုံ ်မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ ထအ
ုံ ြေါ သင်၏ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်လုံြ်သည့်န
် ည်ျားလမ်ျားသည် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေပပီျား
အစ ခရှ င်ခသ သူမျ ျားြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်လမ်မ
့် ည်- တန်ြုံျားအနည်ျားငယ်မျှသ ရှလမ်မ
့် ည်။
သူတ၏အခစြေ
ုံ ့်
ြေင်ျားအမှုသည် အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်သည်ဟုံ ငါခ ပ ရသည်မှ
၎င်ျားတလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သည်အ
့် ရ တွင ် သြ်ခသြေြေျြ် အနည်ျားငယ်သ ရှခသ ခကြ င့်် အတအြျ
ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏ဘဝမျ
ုံ ့်
ျားြုံ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားရင်ျားန္ှင ့်် ခထ င်ထတ
ဲ ွင ် ထင
ုံ ရ
် င်ျား
ြုံနလ
် ွနက် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အစဉ် သည်ျားြေလျြ်ရကြသည်
ှ
၊ ြေျစ်ြေင်လျြ်ရကြပပီ
ှ
ျား၊ ြ ျားတုံငြ
် ုံ
အစဉ်ထမ်ျားရွြ်ကြခလသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခလ ြ၏ ခလှ င်ခ ပ င်မြေ
ှု ရြ ငင်ျားပယ် ြေင်ျား
ြေရကြသည်၊ ြေြ်ြေဲမမ
ှု န
ှ သ
် မျှြုံ ၎င်ျားတုံ ခတွ
ျို့ ကြြုကြပပီျား အဆျားုံ တင
ုံ ် ၎င်ျားတုံ န့် ြေကြခသ ်လည်ျား၊
့်
သမ်ျားပြ
ုံ မ
် ြေကြရခသျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမ်ျားပြ
ုံ ြေ
် ရ ြေင်ျားအြုံ သြ်
ခသြေြေျြ်ြုံ မခပျားန္င
ုံ က် ြခပ။
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မျ ျားစွ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေရပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အတွငျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ၎င်ျားတုံ လ
့် ုံျားဝ
မသကြခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခတွျားခဟ င်ျား၊ အယူအဆခဟ င်ျားမျ ျား၊ ဘ သ ခရျား ြျငက့်် ြမှုမျ ျား၊ လူလုံပ်
အသပည န္ှင ့်် လူသ ျား စတ်ြျားူ မျ ျားထဲမှ မည်သည့်အ
် ရ မျှ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခပ။
၎င်ျားတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် အသစ်ခသ အသပည ၏ အရပ်အခယ င် အနည်ျားငယ်မျှ မရှခြေျ။
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသပည သည် စျားုံ စဉ်ျားမျှ မမှနြ
် န် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မတြျခပ။
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ န ျားလည်မလ
ှု ွဲကြခပပပီ။ ဤအရ ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အခစြေသခလ ။ အတတ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သင်၏ အသပည
မည်သည့်အ
် ရ ြစ်ပါခစ၊ ယင်ျားသည် ယခနတွ
် ရ
့် င ် အလ ျားတူ ြစ်ပမဲ ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင် မည်သည့်အ
လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သင်၏ အသပည ြုံ သင်၏
ြုံငပ
် င
ုံ ် အယူအဆမျ ျားအခပေါ် ဆြ်လြ်အခ ြေြေပါြ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ၊ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည် သစ်လွင၊် စစ်မှနခ
် သ အသပည ြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်မန
ှ ခ
် သ ပသ
ုံ ဏ္ဌ န်န္င
ှ ့်် စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင် သရှရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်၏ အသပည သည် ခရှျားရုံ ျားစွဲ၊ အယူသျားီ ခသ အခတွျား၏
ဦျားခဆ င်လမ်ျား ပမှုြုံ ြေရဆဲ ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျား၏ စတ်ြျားူ န္ှင ့်် အယူအဆမျ ျားမှ ခပါြ်ြွ ျားဆဲ ြစ်ပါြ၊
သင်သည် သမ်ျားပြ
ုံ ်မြေရခသျားခပ။ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင ့်် သန္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ ဤအသပည သည် သင်တြ
ငှ
ုံ ့် ုံ
သ ၍သစ်လွင၊် မှနြ
် န်တြျခသ အသပည ဆီသုံ ဦျားခဆ
င်လမ်ျား ပန္င
ုံ ြ
် ုံအလ
ုံ ့်
ငှ
့်
့်

ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ယခန သင်
အ
့်
့် ျား ငါခ ပ ရခပသည်။ အသစ်ခသ အသပည ြုံ
သင် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် လည်ျား၊ ငါသည် သငအ
ငှ
့်် ထဲရှ အယူအဆခဟ င်ျားမျ ျားန္ှင ့်် သရှ ြေင်ျား
နည်ျားလမ်ျားခဟ င်ျားမျ ျားြုံ အ မစ် ြတ်ြရန်
ုံ ့် ၊ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ရခပသည်။ ငါ၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်အမှနတ
် ြယ် စ ျားခသ ြ်ပါြ၊ သင်၏ အသပည သည် အခတ ်
ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
ှ ုံျား ြင ့်် သင်
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ န ြေ ြေင်ျားစတ်န္လ
စ ျားခသ ြ်သခရွ ျို့၊ သင်၏ရှု ခထ င်အ
့် မင် ခ ပ င်ျား ပန် ြစ်သွ ျားလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် အထပ်ထပ်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားမျ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ သ
် ခရွ ျို့၊ သင်၏စတ်ခနစတ်ထ ျား အခဟ င်ျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား
ခ ပ င်ျားလဲသွ ျားမည် ြစ်သည်။ သင်၏ စတ်ခနစတ်ထ ျားအခဟ င်ျားသည် အသစ်ခသ
စတ်ခနစတ်ထ ျား ြင ့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား အစ ျားထျားုံ ြေရသခရွ ျို့၊ သင်၏
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားသည်လည်ျား ခလျ ်ညစ
ီ ွ ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤနည်ျား ြင်၊့်
သင်၏အခစြေ ြေင်ျားသည် ရည်ရွယ်သည့်အ
် ရ ြုံ တုံျား၍ ရရှလ မည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ တုံျား၍
ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ၊ လူဘဝန္ှ
င ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်၏အသပည န္ှင၊့််
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် သင်၏အယူအဆမျ ျားစွ တြ
ုံ ့် ုံ သင်ခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
သင်၏သဘ ဝြျ ြေင်ျားသည် တ ြည်ျား ြည်ျား ခပျ ြ်ြွယ်သွ ျားမည် ြစ်သည်။ ဤအရ န္ှင ့််
ဤအရ သည်သ လူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင် သမ်ျားပြ
ုံ ်သည့်အ
် ြေါ၊ ရရှသည့်် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်မှု ြစ်သည်၊
ယင်ျားသည် လူတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ြစ်ပွ ျားသည့်် ခ ပ င်ျားလဲမှု ြစ်ခပသည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏
ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် သင်သသမျှအခကြ င်ျားသည် သင်၏ ြေန္ဓ ြုံယြ
် ုံ ြေျြုျားန္မ်
ှ ြေင်ျား၊ ကြ့် ကြ့်ြေ ြေင်ျားန္ှင ့််
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေ ြေင်ျားတသ
ုံ ့်
ြစ်ပပီျား၊ မည်သအတွ
ူ ့်
ြ် လုံပ်ခဆ င်သည်ြုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဤအရ မှနသ
် ည်
မှ ျားသည်ြုံ သင် မသပါြ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မသ
ှု ည် ခ ပ င်ျားလဲမဆ
ှု သ
ီ ုံ မည်
သုံ ့်
့်
ဦျားတည်ခစန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျားအလုံပ်၏ အတွငျား် သမမ တရ ျား (၃)” မှ

ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဘ သ ခရျားသမ ျားမျ ျား စုံရုံ ျားကြသည့်အ
် ြေါတင
ုံ ျား် ၊ သူတြ
ုံ ့် “ညီမ၊ ဒီရြ်ပင
ုံ ျား်
ဘယ်လုံခနသလဲ။” ဟုံခများခြ င်ျား ခများကြလမ်မ
့် ည်။ သူမြလည်ျား “ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အခကြျား
ရှခနတ ြုံ ြေစ ျားမပပီျား သူအလ
ုံခတ ြ
် ုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှဘူျားလုံ ြေ
့်
့် စ ျားရတယ်။” ဟုံ ပန်ခ ြခြ င်ျား
ပန်ခ ြန္င
ုံ ၏
် ။ အ ြေ ျားတစ်ခယ ြ်ြလည်ျား “ြျွန္ပ
်ုံ ်လည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အခကြျားတင်ရခနပပီ
ှ
ျား
သူအလ
ုံခတ ်ြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှဘူျားလုံ ြေ
့် ည်။
့်
့် စ ျားရတယ်။” ဟုံ ခ ပ ခြ င်ျား ခ ပ လမ်မ
ဤဝါြျအြေျြုျို့ န္ှင ့်် စြ ျားလုံျားမျ ျားသြ်သြ် ြပင် ထသ
ုံ တ
ူ ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျား နြ်ရှုင်ျားခသ ခနရ ၌

ရှခနသည့်် ဆျားုံ ရွ ျားခသ အရ မျ ျားြုံ ခြ ် ပခနသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
စြ ျားမျ ျားသည် စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ်
အခြ င်ျားဆျားုံ ြစ်ပပီျား၊ အလွနအ
် မင်ျား မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား၏ သဘ ဝဗီဇသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်သည်။ စစ်မန
ှ မ
် အ
ှု ခပေါ်တင
ွ ် အ ရုံ စြ
ုံ ခ
် သ သူတသည်
ုံ ့်
မမ၏စတ်အတွငျား် ၌
ရှသည့်အ
် တုံငျား် ခ ပ ဆပုံ ပီျား မတ်သဟ ယ ပြုရ တွငလ
် ည်ျား မမတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားအ ျား ြွငဟ
့်် ကြသည်။
ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ယဉ်ခြျျားရည်မန
ွ ခ
် သ စြ ျားမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အန္ှစ်သ ရ မရှခသ
န ျားဝင်ြေျြုသည်စ
့် ြ ျားမျ ျားြုံ မခ ပ ဘဲ အတုံအပ ြစ်ခသ စွမ်ျားခဆ င်မမ
ှု ျ ျား၌ ပါဝင် ြေင်ျား မရှခပ။
ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
အပမဲတမ်ျား ပွငလ
့်် င်ျားစွ ခ ပ ဆကုံ ြပပီျား ခလ ြ၏ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ လုံြန
် ခလ့်မရှခပ။
အြေျြုျို့သမ
ူ ျ ျားသည် လုံျားဝ အဓပပ ယ်မရှသည့်် အတင
ုံ ျား် အတ အထ အခပေါ်ယ လူ မင်ခအ င်
လုံပ် ပရသည်ြုံ ြေမ
ုံ င်ကြသည်။ မမ၏ထမင်ျားအုံျား အတွငျား် ရှ ထမင်ျားမျ ျား တူျားသွ ျားသည်ြုံပင်
မသလုံြဘ
် ၊ဲ တစ်စတ
ုံ စ်ဦျား သီြေျင်ျားဆလ
ုံ ျှင ် သူတုံ စတင်
ြြေုံနက် ြသည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည်
့်
ဘုံရ ျားတရ ျား ြုံငျား် ရှုင်ျားသမ
ူ ျ ျား မဟုံတ်သလုံ၊ င်္ုံဏသ
် ြခ ရှခသ သူမျ ျားလည်ျား မဟုံတ်ြ ၊
အလွနအ
် မင်ျား ခပါ ့်ပြ်လွနျား် လှသည့်် လူမျ ျား ြစ်သည်။ အဆပ
ုံ ါအရ မျ ျား အ ျားလုံျားသည်
စစ်မန
ှ ် ြေင်ျားြင်ျားမဲမ
ှု သရုံပ်သြန်မျ ျား ြစ်သည်။ လူအြေျြုျို့သည် ဝည ဉ်ခရျားရ အသြ်တ
့် ၏
န္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ြစစမျ ျားြုံ ခ ပ ဆကုံ ြသည့်အ
် ြေါ၊ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
အခကြျားတင်ရခကြ
ှ
င်ျား မခ ပ ခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျား အတွငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ထ ျားကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အခကြျားတင်ရခကြ
ှ
င်ျား
သင်၏ြေစ ျားြေျြ်သည် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် မည်ြသ
ဲ့် မျှ
ုံ ့် မသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်၌
အခကြျားတင်ရှ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ လူသ ျားအခပေါ် ခြျျားဇူျားတင်ရှ ြေင်ျား မဟုံတ။် ထြ
ုံ စစအ ျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
အဆြ်မ ပတ် ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားသည် သငအ
့်် တွြ် အဘယ်အြျြုျားရှသနည်ျား။ သင်သည်
မည်သည်အ
့် ပင်ပန်ျား စတ်အ ျားထြ်သန်မ၊ှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ပင်ပန်ျား ပသြအခပေါ်
ုံ ့်
မျှ မဟုံတ်ဘ၊ဲ
စစ်မန
ှ မ
် ထ
ှု သ
ဲ ုံ ဝင်
့် ခရ ြ် ြေင်ျားြုံ အခရျားကြီျားသည်ဟုံ ြေယူရမည်။
လူတ၏
ုံ ့် အခပေါ်ယခြ င်ျားမှုမျ ျားသည် အဘယ်အရ ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုသနည်ျား။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဇ တပြတစတ်ြုံ ြုံယစ
် ျား ပြုပပီျား အခြ င်ျားဆျားုံ အ ပင်ပန်ျား
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားသည်ပင်လျှင ် အသြ်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြု ြေင်ျား မရှခပ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သင်ြုံယ်တုံင၏
် သီျား ြေ ျား နင်္ုံစတ်ရင်ျားြုံသ ပန္င
ုံ သ
် ည်။ လူသ ျား၏အ ပင်ပန်ျား
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံအင်ဆန္ဒြုံ မ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်၌ အခကြျားတင်ရခကြ
ှ
င်ျားြုံ အစဉ်မ ပတ် ခ ပ ခသ ်လည်ျား၊

တစ်ပါျားသူမျ ျား၏ဘဝမျ ျားြုံ သင် မခထ ြ်ပန္
ုံ ခ
် ပ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျားြေျစ်ရန်
့် င
သင်မလှုျို့ခဆ ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ သင်၏ အဆပ
ုံ ါလုံပ်ရပ်မျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစမည်ဟုံ သင်
ယုံကြည်သခလ ။ သင်၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
ှ ့်် ြုံြည
် ပီ ပီျား၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဝည ဉ်န္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည်ဟုံ သင် ြေစ ျားရခသ ်လည်ျား၊ စင်စစ်အ ျား ြင့်် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
အဓပပ ယ် ြင်ျားမဲက့် ြခပသတည်ျား။ သငအ
့်် ျား စတ်ခြျနပ်မှု ခပျားခသ အရ န္ှင ့်် သင်လုံပ်လုံခသ
အရ တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် အထူျားန္စ
ှ ်သြ်သည့်် အရ မျ ျား အတအြျပင် ြစ်သည်ဟုံ
သင်ယုံကြည်သည်။ သင် န္ှစ်သြ်ခသ အရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြုံယစ
် ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ခလ ။
လူတစ်ဦျား၏စရုံ ြ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ သ
် ခလ ။ သငြ
့်် ုံ စတ်ခြျနပ်မှုခပျားခသ
အရ သည် ဘုံရ ျားသြေင် ရွ မုံနျား် သည့်အ
် ရ အတအြျပင် ြစ်ပပီျား၊ သငအ
့်် ြျငမ
့်် ျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်
ရွ ရှ ၍ ငင်ျားပယ်ခသ အရ မျ ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
အခကြျားတင်ရသည်
ှ
ဟုံ ြေစ ျားရပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ သွ
့် ျား၍ ဆုံခတ င်ျားခလ ။့်
ထအ
ုံ ခကြ င်ျားြုံ တစ်ပါျားသမ
ူ ျ ျားအ ျား ခ ပ ြမလ
ုံ ့် ုံ။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်၌
ဆုံမခတ င်ျားဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားခရှ ျို့၌ သငြ
့်် ယ
ုံ သ
် င် လူအမျ ျားအ ရုံ စြ
ုံ ်ြေရခအ င်
အစဉ်တစြ
ုံ ် ပြုလုံပ်လျှင၊် ဤအရ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်ခလ ။
သင်၏လုံပ်ရပ်မျ ျားသည် အစဉ်အပမဲ အ ပင်ပန်ျားအတွြ်သ ြစ်ခနပါြ၊ သင်သည်
အစွနျား် ခရ ြ်ခအ င် အလွနပ
် လ ျားခသ သူ ြစ်သည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ အခပေါ်ယခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားသ
ခဆ င်ရွြ်ပပီျား စစ်မှနမ
် ှု ြင်ျားမဲခ
ုံ ့်
မည်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူအမျြုျားအစ ျား ြစ်သနည်ျား။
့် နသည့်် လူတသည်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ခကြ င်သခ
ူ တ ် ြ ရရှဲမျ ျားန္ှင ့်် ဘ သ ခရျားသမ ျားမျ ျားသ ြစ်ခလစွတြ ျား။
သင်တသည်
ုံ ့်
သင်တ၏
ုံ ့် အ ပင်ပန်ျား လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံ ရပ်ြ မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ လ
် ျှင ်
သင်တအထဲ
ုံ ့်
ရှ သူခတ ်ခြ င်ျားခယ င်ခဆ င်မှု အရပ်လြခဏ မျ ျားသည် ပ၍
ုံ ပင်
ကြီျားထွ ျားလ လမ်မ
့် ည်။ သူခတ ်ခြ င်ျားခယ င်ခဆ င်မှု အရပ်လြခဏ မျ ျား ပုံမျ ျားခလခလ၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပ၍
ုံ ဆန်ြျင်
ခလခလ၏။ အဆျားုံ တွင ် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဧြန်ပင်
့်
သုံတ်သင်ြယ်ရင
ှ ျား် ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူတစ်ဦျားသည် ယကုံ ြည် ြေင်ျား၌ စစ်မှနမ
် ှုြုံ အဓြထ ျားရမည်၊ ဘ သ ခရျား
ထျားုံ တမ်ျားဓခလ့်၌ ပါဝင်လပ
ုံ ်ခဆ င် ြေင်ျားသည် ယကုံ ြည် ြေင်ျားမဟုံတ်” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားဘ သ ခရျားခလ ြတွင၊် ဘ သ ခရျားြုံ အလွနရ
် ုံ ခသြင
ုံ ျား် ရှုင်ျားသည့်် လူမျ ျားစွ ြ၊ “ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်

သြေင်ခယရှု ြုံ ယကုံ ြည် ြေင်ျားအ ျား ြင့်် ခ ပ င်ျားလဲြေကဲ့် ြသည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
သြေင်အဘုံ ့်
အသျားုံ ြေန္င
ုံ သ
် ည်၊ သြေင်အတွြ် အမှုခတ ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်၊ သြေင်အတွြ် အြျဉ်ျားြေျ ြေင်ျားြုံ
သည်ျားြေန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ြုံယခ
် တ ်၏ န မခတ ်ြုံ မ ငင်ျားပယ်ပါ။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
မျ ျားစွ ခသ
အြျင်သ
ီ ခြ င်ျားသည့်် အရ မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်၊ အမျ ျားအြျြုျားခဆ င်အြွဲျို့ြုံ ခပျားလှူ ြေင်ျား၊
့် လ
ဆင်ျားရဲသ ျားြုံ လှူဒါန်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ြူညီ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဤသည်တသည်
ုံ ့်
ကြီျားမ ျားသည့််
ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားြင်န္င
ုံ င
် ခတ ်သုံ ့်
ယူခဆ င်သွ ျား ြေင်ျားြေရရန် အရည်အြေျင်ျား ပည်မ
့် ီသည်။” ဟုံဆကုံ ြသည်။ ဤစြ ျားလုံျားမျ ျားြုံ
သင်မည်သုံ သခဘ
ရသနည်ျား။ ဤစြ ျားလုံျားမျ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ သင်သတ ပြုမသည့်် တစ်စတ
ုံ စ်ရ
့်
ရှပါသလ ျား။ သန်စင်
့် ဓပပ ယ် ရှသနည်ျား။ သင်၏အ ပြုအမူြ ခ ပ င်ျားလဲသွ ျားပပီျား
့် ခစ ြေင်ျားြ မည်သည်အ
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား ပြုပါြ သင်သည် သန်စင်
့် ြေင်ျားြေရပပီျား ြစ်သည်ဟုံ သင်ထင်ပါသလ ျား။
တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်ြခ ပ သည်၊ “ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် အလုံျားစြ
ုံ ုံ ပစ်ပယ်လုံြပ် ပီျားပပီ။ ဘုံရ ျားသြေင်အဘုံ ့်
အသျားုံ ြေရန်အတွြ် ြျွန္ပ
်ုံ ်၏အလုံပ်၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်မသ ျားစုံန္င
ှ ့်် ခသွျားသ ျားတပ်မြ်မှုြုံ ပစ်ပယ်ြေပဲ့် ပီျားပပီ။
ဤြ ျား သန်စင်
့် ုံင၊်
့် ြေရ ြေင်ျားန္ှင ့်် ညီမျှသလ ျား။” သင်သည် ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျားသည်တ
ဤြ ျား သင်သန်စင်
ုံ မ
် သည့်် အခထ ြ်အထ ျား မဟုံတပ
် ါ။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် အဓြ
့် ြေရ ြေင်ျား၏ ြေင
အြေျြ်ြ အဘယ်နည်ျား။ စစ်မှနသ
် ည့်် သန်စင်
ုံ ရ
် န် မည်သည့်် ရှု ခထ င်မ
့် ြေင်ျားအ ြစ် ယူဆန္င
့် ှ
သင်သည်သန်စင်
ုံ သ
် နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
သည့်် စ တန်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ
့် ြေင်ျားြုံ ရရှန္င
့်
သန်စင်
် ည့်် သန်စင်
သည့််
့် ြေင်ျားြ စစ်မှနသ
့် ြေင်ျားဟုံ အဓပပ ယ်ရသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
့်
စ တန်စတ်သခဘ ထ ျား၏ သရုံပ်သြန်မျ ျားမှ အဘယ်နည်ျား။ အထင်ရှ ျားဆျားုံ ခသ
သရုံပ်သြန်မျ ျားမှ လူတစ်ဦျား၏ မ နခထ င်လ ျားမ၊ှု စတ်ကြီျားဝင်မ၊ှု မမြုံယ်ြုံ မှနသ
် ည်ဟုံ
ယူမတ
ှ မ
် န္
ှု င
ှ ့်် မမြယ
ုံ ်ြုံ ပလ ျားမှုတအ
ုံ ့် ပင်၊ သူ၏ ခြ ြ်ခြွျို့ မှု၊ သစစ ခြ ြ်မ၊ှု လမ်ည ခ ပ ဆမ
ုံ ှု၊
လှညစ
့်် ျားမှုန္င
ှ ့်် သူခတ ်ခြ င်ျား ခယ င်ခဆ င်မတ
ှု ုံ ့် ြစ်ကြသည်။ ဤစ တန်စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျားသည်
လူတစ်ဦျား၏ တစ်စတ်တစ်ပင
ုံ ျား် ဆြ်၍မဟုံတခ
် တ သ
ွ ် သူတသည်
ုံ ့်
့် ည့်် အြေျန်တွင၊် ယင်ျားခန ြ်တင
အမှနတ
် ြယ် သန်စင်
ွ ် အဓြသရုံပ်သြန်
့် ြေပပီျား ြစ်သည်။ လူ၏စ တန်စတ်သခဘ ထ ျား အတွငျား် တင
၁၂ြေုံရသည်
ှ
ဟုံ ဆြေ
ုံ ကဲ့် ြသည်၊ ၄င်ျားတမှ
ုံ ့် မမြုံယ်ြုံ ြုံယ်သြခ အရှဆျားုံ ဟုံ မှတ်ယူ ြေင်ျား၊
မမြလ
ုံ ုံြန
် သူြုံ ခအ င် မင် ြစ်ထန
ွ ျား် ခစ၍၊ မမြုံ ဆန်ြျင်
သမ
ူ ျ ျားအ ျား ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား၊
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည်သ လျှင ် သင်ထ
် ည်ဟုံ ခတွျားခန ြေင်ျား၊ မည်သြ
ူ ုံမျှ မဆြ်ြပ် ြေင်ျား၊
့် ြ်သ လွနသ
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ အခလျားမထ ျား ြေင်ျား၊ သင်တ
ွ ် ကသဇ အ ဏ ရှသည်န္င
ှ ့်် လွတ်လပ်သည်န္
့် င
ုံ င
်
့် င
ြန်တီျား ြေင်ျား၊ တစ်ဦျားတည်ျား ကသဇ အ ဏ စျားုံ များုံ သူန္င
ှ ့်် အရ ြေပ်သမ်ျား၏ သြေင် ြစ်လုံခန ြေင်ျားန္ှင၊့််

အရ အ ျားလုံျားြုံ သင်ြုံယတ
် ုံငသ
်
ဆျားုံ ြတ်လုံ ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်ကြသည်။
ဤသရုံပ်သြန်မျ ျားအ ျားလုံျားသည် စ တန်၏ စတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား ြစ်သည်။ လူတစ်ဦျားသည်
သူအသြ်
တ စတ်သခဘ ထ ျား အခ ပ င်ျားအလဲတစ်ြေြ
ုံ ုံ မခတွျို့ ကြြုမီတွင ် ဤစ တန်၏
့်
စတ်ခသဘ ထ ျားမျ ျားြုံ သန်စင်
ွ ်
့် ခစရမည်။ လူတစ်ဦျား၏ အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျားတင
ခ ပ င်ျားလဲမတ
ှု စ်ြေသ
ုံ ည် တြန် ပန်လည် ခမွျားြွ ျားရှငသ
် န် ြေင်ျား ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမှ သူ၏အန္ှစ်သ ရ
ခ ပ င်ျားလဲသွ ျား ြေင်ျားအတွြခ
် ကြ င့်် ြစ်သည်။ ယြေင်ြ သူြ
့် သ အြေါ၊
့် ုံ တန်ြေျားုံ အ ဏ ခပျားြေဲခ
သူသည် သူ၏ြုံယပ
် င
ုံ ် လွတလ
် ပ်သည့်် န္င
ုံ င
် ခတ ်ြုံ ထူခထ င်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည်။ ယြေုံ သူြ
့် ုံ
တန်ြေျားုံ အ ဏ ခပျားခသ ြေါ၊ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သြ်ခသြေပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ခရွ ျားြေျယ်ခသ သူမျ ျားအတွြ် အခစြေတစ်ဦျား ြစ်လ သည်။ ဤြ ျား စစ်မန
ှ သ
် ည့််
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မဟုံတပ
် ါလ ျား။ ယြေင်ြ၊ အခ ြေအခနအ ျားလုံျားတင
ွ ် သူြ
ုံ ်သူ ကြ ျားဝါပပီျား
့် ယ
အ ြေ ျားလူမျ ျားြုံ သူအ
ွ ်ခစလုံသည်။ ယြေုံတင
ွ ၊် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
့် ျားအထင်ကြီျားပပီျား ြုံျားြယ
ခနရ တုံငျား် တင
ွ ် သြ်ခသြေပပီျား သူြ
် ူ မကြ ျားဝါခတ ပ
ုံ ့် သူြ
ုံ ့် ဆြ်ဆပါခစ၊
့် ါ။ လူတြ
့် ုံယသ
့် ုံ မည်သပင်
၎င်ျားြုံ အဆင်ခ ပသည်ဟုံ သူြေစ ျားသည်။ လူတြ
ုံ ့် သူအ
ုံ ့် သျားုံ သပ်ပါခစ၊ ၄င်ျားြုံ
့် ျား မည်သပင်
အဆင်ခ ပသည်ဟုံ သူြေစ ျားသည်။ သူင်္ရုံမစြ
ုံ ်ပါ။ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သြ်ခသြေ ြေင်ျား၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ျားလည်ခစရန် ြူညီ ြေင်ျားန္ှင၊့််
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့တွင ် န ြေခစရန် ြူညီ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံသ အ ရုံ ပြုသည်။ ဤြ ျား အသြ်တ
စတ်သခဘ ထ ျားတင
ွ ် ခ ပ င်ျားလဲမတ
ှု စ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါလ ျား။ “ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားြုံ
ြေျစ် ြေင်ျား ြင့်် ဆြ်ဆပါမည်။ အ ြေ ျားသူမျ ျားြုံ အခ ြေအခနအ ျားလုံျားတင
ွ ် ြရုံဏ ထ ျားပါမည်။
ြျွန္ပ
်ုံ ်သည် ြျွန္ပ
်ုံ ်ြုံယ်တုံင ် အတွြ်ြုံ မစဉ်ျားစ ျားခတ ဘ
ူ ျ ျား အြျြုျားခြျျားဇူျားအတွြ်
့် ၊ဲ အ ြေ ျားသမ
ခထ ြ်ပခ
်ုံ ်သည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ဘဝတျားုံ တြ်မှုအတွြ် ြူညမ
ီ ည် ြစ်ပပီျား ြျွန္ပ
်ုံ ်၏
့် ပျားပါမည်။ ြျွန္ပ
ြုံယပ
် င
ုံ တ
် ဝန်မျ ျားြုံ ခြျမပန်ခအ င် ခဆ င်ရွြ်ပါမည်။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်ပပီျား
သမမ တရ ျားရရှခအ င် ြျွန္ပ
်ုံ ်ြူညပ
ီ ါမည်။” ဤသည်ြ ျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ ြယ
ုံ ်န္င
ှ အ
့်် မျှ ြေျစ် ြေင်ျားြုံ
ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျား ြစ်သည်။ စ တန်န္င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍၊ ယင်ျားြုံ သင်ထျားုံ ထွငျား် သ မင်န္င
ုံ ရ
် မည်၊
ဥပခဒသမျ ျားရှရမည်၊ ယင်ျားြုံ နယ်နမတ်မျဉ်ျားတ ျားထ ျားပပီျား၊ စ တန်၏ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်မှုမျ ျားြုံ မမြေင်ျားမြေျန်
ထုံတ်ခြ ်ပါ၊ ထသ
ုံ လျှ
ုံ ့် င ် ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားြေျယ်ခသ လူတသည်
ုံ ့်
ယင်ျား၏အန္တရ ယ်မှ
ခရှ င်ကြဉ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားြေျယ်ခသ လူတြ
ြ ြွယခ
် စ ငခ
့်် ရှ ြ်ခန ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ သည် သင်ြ
ူ ျ ျားြုံ
့် ုံယ်သင်ထြ် အ ြေ ျားသမ
ပ၍
ုံ ပင်ြေျစ်ခန ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထုံ ပင်
့် ရ ြုံ ြေျစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်
့် ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင် ြေျစ်သည်အ

မုံနျား် သည်အ
့် ရ ြုံ မုံနျား် သင်သ
် ရ မျ ျားမှ အန္တြေရစ်မျ ျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားန္ှင ့််
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင် မုံနျား် သည့်အ
စဉ်ျားလဲသမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
လည်ျား အန္တြေရစ်မျ ျား၊ နတ်ဆျားုံ မျ ျားန္ှင ့််
စဉ်ျားလဲသမ
ူ ျ ျားြုံ မုံနျား် ရမည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ဘြ်တင
ွ ်
ရပ်တည်ရမည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
သူတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အခပျားအယူ မလုံပ်ရပါ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြယ်တင်ပပီျား
ခြ င်ျားကြီျားခပျားလုံသည့်် သူမျ ျားြုံ ြေျစ်သည်။ ဤလူတအတွ
ုံ ့်
ြ၊် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ တ
ုံ ့် ုံ
့် ဝန်ယူရမည်၊ သူတြ
ြေျစ်ခမတတ ၊ ြူညခ
ီ စ င်မမှု၊ လမ်ျား ပမှု၊ ခထ ြ်ပမ
ှု င
ှ ့်် ဆြ်ဆပပီျား ခြျားမရမည်။ ဤသည်ြ ျား
့် န္
လူတစ်ဦျား၏ အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျားတွင ် ခ ပ င်ျားလဲမတ
ှု စ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါလ ျား။ ထုံ ပင်
့် ၊ သင်သည်
အြေျြုျို့ခသ ပစ်မှ ျား ြေင်ျားမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှ ျားမျ ျား ြျြူျားလွနြေ
် မ
ဲ့် သည်အ
့် ြေျန်တင
ွ ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံြုံ လုံပ်ခဆ င်ရ တွင ် ဥပခဒသမျ ျားြုံ ဥခပြခ ပြုြေဲသ
့် ြေျန်တင
ွ ၊် သင်သည် ညီအစ်ြုံ
့် ည်အ
ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား၏ ခဝြန်မ၊ှု အ ပစ်တင်မ၊ှု ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပြု ပင်ပယ်ရှ ျား ြေင်ျားမျ ျားြုံ
လြ်ြေန္င
ုံ သ
် ည်။ သင်သည် ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ မှနြ
် န်စွ ဆြ်ဆန္င
ုံ ပ် ပီျား ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ရယူြ ၊ မုံနျား် တီျားမှုြုံ လြ်သငြေ
့်် မထ ျားဘဲ၊ သင်ြုံယ်တုံင၏
် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုြုံ
ခ ြရှငျား် ရန် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤသည်ြ ျား သင်အ
့် သြ်တ စတ်သခဘ ထ ျား
ခ ပ င်ျားလဲမတ
ှု စ်ြေုံ မဟုံတပ
် ါလ ျား။ ဟုံတပ
် ါသည်။
ဘ သ ခရျားခလ ြတွင ် ခ ပ ဆခ
ုံ နသည့်် တစ်စုံတစ်ဦျား၏ အ ပြုအမူ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားသည်
အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျားအတွငျား် ခ ပ င်ျားလဲမြ
ှု ုံ ြုံယ်စ ျား ပြုန္င
ုံ ပ
် ါသလ ျား။ လူတင
ုံ ျား် ြ
မ ပြုန္င
ုံ ပ
် ါဟုံ ခ ပ ကြသည်။ အဘယ်ခကြ င်န
့် ည်ျား။ အဓြ အခကြ င်ျားရင်ျားမှ သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆန်ြျင်
ခနဆဲ ြစ်သည်အ
့် တွြ် ြစ်သည်။ ၎င်ျားသည် အ ပင်ပင
ုံ ျား် တင
ွ ် ဘ သ တရ ျား
့်
အလွနြ
် ုံငျား် ရှုင်ျားသည့်် ြ ရရှဲမျ ျားြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်ခန ြေင်ျားသ ြစ်သည်။ သူတသည်
ုံ ့်
မကြ ြေဏ
ဆုံခတ င်ျားြေဲသ
ုံ ့်
သမမ ြျမ်ျားြုံ ရှငျား် ပြေဲက့် ြသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
ပညတ်တရ ျား၏
့် ည်၊ သူတသည်
ဥပခဒသမျ ျားြုံ ခြ င်ျားစွ လုံြခ
် လျှ ြ်ြေကဲ့် ြသည်။ ၎င်ျားသည် အ ပင်ပင
ုံ ျား် ြစ်သည်ဟုံ
ခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
အ ပစ်ရှ ၍ မရန္င
ုံ ခ
် လ ြ်ခအ င် ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
သူတအ
ုံ ့် ျား
မည်သည့်် အ ပစ်အန အဆ မျ ျားမှ ရှ မခတွျို့ န္င
ုံ က် ြပါ။ သရ
ုံ ့် တွင၊် သူတုံသည်
အဘယ်ခကြ င့််
့်
ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
ပပီျား ပစ်တင်ခဝြန် န္င
ုံ က် ြခသျားသနည်ျား။ ဤြ ျား အဘယ်အရ ြုံ
့်
ခြ ်ညန်ျားခနသနည်ျား။ လူတသည်
ုံ ့်
မည်သပင်
ုံ ့် လူခြ င်ျားပစ
ုံ ြစ်ခနပါခသ ်လည်ျား၊ သူတတွ
ုံ ့် င ်
သမမ တရ ျားမရှဘဲ ထအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသကြလျှင၊် သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆန်ြျင်
ခနဆဲပင် ြစ်မည်။ အ ပင်ပန်ျားအ ျား ြင်၊့် သူတသည်
ုံ ့်
အလွနခ
် ြ င်ျားြေဲက့် ြပါခသ ်လည်ျား၊
့်

ဤအရ ြ အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျားအတွငျား် ခ ပ င်ျားလဲမတ
ှု စ်ြေအ
ုံ ြစ် အဘယ်ခကြ င့််
ထည်တ
့် ွြ၍
် မရသနည်ျား။ ဤသုံ ြစ်
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသည့််
့် ရ ြေင်ျားမှ သူတ၏
စတ်သခဘ ထ ျားသည် အနည်ျားငယ်မျှပင် မခ ပ င်ျားလဲြေဘ
ဲ့် ၊ဲ သူတသည်
ုံ ့်
မ နခထ င်လ ျားခနြေဲဆ
့် ၊ဲ
စတ်ကြီျားဝင်ခနြေဲဆ
ဲ င
ှ ့်် အထူျားသ ြင့်် မမြယ
ုံ ်ြုံ မှနြ
် န်သည်ဟုံ ယူမတ
ှ ခ
် နြေဲဆ
ုံ ့်
့် န္
့် ဲ ြစ်သည်။ သူတသည်
သူတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် အသပည ၊ အယူအဆမျ ျားြုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြပပီျား သူတသည်
ုံ ့်
သမမ ြျမ်ျားမျ ျားြုံ
အခြ င်ျားဆျားုံ န ျားလည်ကြသည်ဟုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသည်။ သူတသည်
ုံ ့်
အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ န ျားလည်ြေကဲ့် ြပပီျား၊
သူတသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားထြ် သ လွနက် ြသည်ဟုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသည်။ ဤြ ျား သြေင်ခယရှု
တရ ျားခဟ လျြ် မမ၏ အမှုခတ ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲစ
ုံ ့်
ြုံယခ
် တ ်ြုံ ဆန်ြျင်
ြေပဲ့် ပီျား
့် ဉ် သူတသည်
့်
အ ပစ်တင်ြေသ
ဲ့် ည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်သည်။ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားခကြ င်၊့် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ
ြေရစ်ခတ ်ြ သမမ တရ ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ ခြ ် ပခနသည်ြုံ ဘ သ ခရျား ခလ ြမှ ကြ ျားသည်အ
့် ြေျန်တွင၊်
၎င်ျားသည် သမမ တရ ျား ြစ်ခကြ င်ျား သူတုံ သ
့် ုံင ် ြုံယခ
် တ ်ြုံ အ ပစ်ရှ ရှု တ်ြေျကြသည်။
့် သည်တ
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

အခန်ား ခုနစ် ဘုရ ားသခင်ကု သင်ယကံု ကည်ရ တွင ် န ားလည်ထ ားသင်သ
ို့ ည်ို့
သမမ တရ ားမျ ား၏ အခခ ားတသ ရှု တထ င်မ
ို့ ျ ား
၁။ ဘုရ ားသခင်အတ ေါ် ၎င်ားတ၏
ု ို့ ယံကု ကည်ခခင်ားထ၌
ဘုရ ားသခင်၏အမှုသစ်ကု လူတ ု ဆန
ို့ ်က
ို့ ျင်ခခင်ား၏ အရင်ားအခမစ်ကု
သရှခခင်ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားတစ်ဘြ်၌ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်သည့်အ
် ခကြ င်ျားရင်ျားမှ
သူ၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားမှ အစ ပြုပပီျား၊ အ ြေ ျားတစ်ဘြ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
မသန ျားလည် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင် အမှု ပြုသည့်် အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျားအတွြ်
သူ၏အလုံြုံ သန ျားလည်မြ
ှု င်ျားမဲ့် ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် အစ ပြုခပသည်။ အတူတြွကြည်သ
့် ည်အ
့် ြေါ၊
ဤရှု ခထ ငန္
့်် စ
ှ ်ြေသ
ုံ ည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူသ ျား၏ ြေုံြေ ြေင်ျားသမင
ုံ ျား် တစ်ြေုံ ြစ်၏။ ယုံကြည် ြေင်ျား၌
လူသစ်မျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သဘ ဝ၌ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဆနြ
် ့် ျင်မှု တည်ရခသ
ှ
ခကြ င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ကြခသ ်လည်ျား၊ ယုံကြည် ြေင်ျား န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ ရှခသ သူတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ

ဆန်ြျင်
ြေင်ျားမှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခသ စတ်သခဘ ထ ျားအ ပင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ၎င်ျားတုံ ့်
့်
မသန ျားမလည်မ၏
ှု အြျြုျားဆြ် ြစ်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မသခသ သူ အ ျားလျားုံ သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ဆနြ
် ့် ျင်ခသ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် အစဉ် ခရှ ျို့ဆြ်လျြ်ရပပီ
ှ ျား၊ သူ၏အမှု ရည်ရွယ်ြေျြ်
မခ ပ င်ျားလဲခသ ်လည်ျား၊ သူအမှု ပြုသည့်် နည်ျားစနစ်မျ ျား စဉ်ဆြ်မ ပတ် ခ ပ င်ျားလဲလျြ်ရသည်
ှ
၊
ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ် လုံြခ
် လျှ ြ်သမ
ူ ျ ျားသည်လည်ျား စဉ်ဆြ်မ ပတ် ခ ပ င်ျားလဲလျြ်
ရှသည်ဟုံ ဆလ
ုံ ုံခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် အမှု ပြုခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ လူသ ျား၏
အသပည သည် ခစစ
ုံ ျား် တွင ် လူ၏
့် ပ်ခသြေျ ခလခလ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခန ြ်ပင
စတ်သခဘ ထ ျားထ၌
ဲ လည်ျား အလ ျားတူ လုံြခ
် လျ ညီခထွခသ အခ ပ င်ျားအလဲမျ ျား
ြစ်ခပေါ်ခလသည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြုံ မသခသ သူမျ ျားန္ှင ့််
သမမ တရ ျားြုံ မသခသ အဓပပ ယ်မရှသည့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတင်ြေြေ
ုံ ကြသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ အစဉ်ခ ပ င်ျားလဲခန ြေင်ျားခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် အပမဲ
သစ်လွငြ
်
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အုံခဟ င်ျားမသွ ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အမှုခဟ င်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ သူ
ထပ်မမလုံပ်ခဆ င်ဘ၊ဲ ယင်ျားထြ် ယြေင်ြ လုံျားဝ မလုံပ်ခဆ င်ြူျားသည့်် အမှုြုံ တစ်ဟုံနထ
် ျားုံ
လုံပ်ခဆ င်သည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ လူသ ျား၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
မြြ
ုံ ်ညခ
ီ ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏အမှုြုံ ထပ်၍ မလုံပ်ခဆ င်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ရအမှု
ှ
ြုံ သူ၏ အတတ်ြ အမှု ြင ့်် အစဉ်သ ြင ့်် ခဝြန်အြဲ ြတ်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ခြေတ်သစ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှု၏ အဆငအ
့်် သီျားသီျားြုံ ခဆ င်ရွြြ
် ုံ အလွ
နအ
် ့် လွန ်
့်
ြေြ်ြေဲလ ပပီ ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် အလွနအ
် ြျွ မျ ျားလှခသ အြေြ်အြေဲမျ ျား ရှခပသည်။ သူသည်
မမ၏ ခတွျားခြေေါ်မတ
ှု ွင ် အလွန ် ခရှျားရုံ ျားစဲလ
ွ ွနျား် လှသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မည်သမ
ူ ျှ မသခသ ်လည်ျား၊
အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ြ ယင်ျားြုံ ခဘ င်ြေတ်ခလသည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စွနြေ
် ့် ွ သည့်အ
် ြေါ၊
အသြ်၊ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ဆျားုံ ရှုျားရ၏၊ သခသ
ုံ ့်
် သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အခပေါ် ဘုံရ ျားသြေင် ခပျားသန ျားသည့်် သ ၍ကြီျားမ ျားခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ
လြ်ြေရန် မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် အသြ်ြုံ လြ်မြေသြဲသ
့် ုံ သမမ
တရ ျားြုံလည်ျား လြ်မြေခပ။
့်
လူသ ျားအ ျားလုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ရရှလုံကြခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုရှ
မည်သည့်အ
် ခ ပ င်ျားအလဲြုံမျှ သည်ျားြေန္င
ုံ ် ြေင်ျားမရှကြခြေျ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်ြုံ

လြ်မြေသူမျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ ၊် အစဉ်ထ ဝရ လုံျားဝဥဿုံ
ရပ်လျြ်ရသည်
ှ
ဟုံ ယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည်မတ
ှု ွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ
ထ ဝရြယ်တင် ြေင်ျားြရ
ုံ ရှရန် လုံအပ်ခသ အရ မှ ပညတ်ခတ ်ြုံ လုံြန
် ြေင်ျားသ ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတုံ ့်
ခန င်တရပပီျား မမတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားြုံ ဝန်ြေသခရွ ျို့၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံသည် အပမဲခြျနပ် ြေင်ျား
ရှလမ်မ
ှ ့်် လူသ ျားအတွြ်
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ပညတ်ခတ ်ခအ ြ်၌ရှခသ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ြ ျားတင
ုံ ခ
် ပေါ် သမှုရုံ ြ်န္ြ
ှ ြေ
် ြေဲရ
ုံ သ
် ည်ဆသ
ုံ ည့်် အယူအဆရှကြသည်။
့် သည့်် ဘုံရ ျားသြေင်သ ြစ်န္င
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သမမ ြျမ်ျားစ ြုံ မခြျ ်လွနသ
် ငသ
့်် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် မခြျ ်လွနန္
် င
ုံ ် ဆသ
ုံ ည်မှ လည်ျား
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အယူအဆ ြစ်သည်။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ပညတ်တရ ျားခဟ င်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ြေင
ုံ မ
် စွ ြေျြုပ်ခန္ှ င်ပပီျား
စည်ျားမျဉ်ျားခသမျ ျား ြင့်် ြေျြုပ်ခန္ှ င်ထ ျားသည်မှ အတအြျအ ျား ြင ့်် ဤအယူအဆမျ ျား ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်သည် မည်သည်အ
့် ရ ပင် ြစ်ပါခစ၊ ၎င်ျားြုံ ဗျ ဒတ်မျ ျား ြင ့်် ြေင
ုံ လ
် ုံစွ
တင် ပန္င
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှု၏ အဆင်တ
ုံ ီတွင ် “စစ်မှနခ
် သ ” န္ှလုံျားသ ျား ြင့််
့် စ်ြေစ
သူခန
် သ သူ အ ျားလုံျားတြ
ုံ ့် လ
ုံ ည်ျား ဗျ ဒတ်မျ ျား ပသကြရမည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ
့် ြ်လုံြခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုမ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ယုံကြည်ကြသူ သ ၍ပင် ရှခလသည်။
လူသ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှလ ရန်မှ လွယ်ြသ
ူ ည့်် အလုံပ်တစ်ြေုံ မဟုံတန္
် င
ှ ခ
့်် လပပီ ြစ်သည်။
လူသ ျား၏ အဓပပ ယ်မရှသည့်် စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် သူ၏ မမဘ သ ကြီျားြျယ်ြ စတ်ကြီျားဝင် ြေင်ျား
န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ပုံနြ
် န်တတ်ခသ သဘ ဝတုံ အ
့် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသစ်ြုံ
့် ပင် ယင်ျားြုံ ကြည်ပ
လြ်ြေရန် သူအတွ
ြ် သ ၍ပင် ြေြ်ြေဲလ ခပသည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်ြုံ
့်
ခစစ
့် ၊ုံ ့် ယင်ျားြုံ န္ှမ်ြေ
့်် ည်ျား လြ်မြေခပ။
့် ပ်ခသြေျ ခသ စဉ်ျားစ ျားဆင် ြေင် ြေင်ျား မ ပြုသြဲသ
့် ျ ြေင်ျား ြငလ
ထအ
ုံ စ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ဗျ ဒတ်မျ ျားန္ှင ့်် လမ်ျား ပမှုတြ
ုံ ့် ုံ ခစ င်ဆ
ုံ ျား် ခနစဉ် အထင်ခသျားခသ
့် င
သခဘ ထ ျားြုံ သူ ထ ျားရှြေယူခလ၏။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပုံနြ
် န်ြ ြေုံြေခသ သူတ၏
ုံ ့်
အ ပြုအမူ ြစ်သည် မဟုံတ်ခလ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ြေ ြေင်ျားြုံ မည်သုံ ့်
ရရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “မမ၏ အယူအဆမျ ျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခဘ င်ြေတ်ထ ျားခသ
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဗျ ဒတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မည်သုံ လြ်
ြေရရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား” မှ
့်

ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုတွင ် အသစ်ခသ ြွျို့ ပြြုျားတျားုံ တြ်မှုမျ ျား အပမဲရခသ
ှ
ခကြ င၊့်် အမှုသစ်
ထွြခ
် ပေါ်လ သြဲသ
့် ုံ ခြေတ်
ြန
ုံ သ
် ွ ျားပပီျား ခဟ င်ျားသွ ျားခသ အမှု ရှခပသည်။ အခဟ င်ျားန္ှင ့်် အသစ်
့်
ဤြွဲ ပ ျားခသ အမှုအမျြုျားမျြုျားသည် ဆန်ြျင်
ဘြ် မဟုံတဘ
် ၊ဲ အ ပန်အလှန ် ြည်ဆ
့် ည်ျားခလသည်။
့်

အဆင်အ
် ဆင်ခ
်
ခပသည်။ အမှုသစ်ရခသ
ှ
ခကြ င့််
့် သီျားသီျားသည် ပပီျားြေဲသ
့် ည့်အ
့် န ြ်မှ လုံြလ
ခဟ င်ျားခသ အရ မျ ျားသည် အမှနပ
် င် ြယ်ရှ ျားြေရခပမည်။ ဥပမ အ ျား ြင ့်် လူသ ျား၏န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ
အခတွျို့အကြြုန္ှင ့်် သွနသ
် င်ြေျြ်တန္ှ
ုံ ့် င ့်် တွဲြြ်လျြ်၊ လူသ ျား၏ ြ လကြ ရှည် တည်ပမဲခသ
အခလ့်အထမျ ျားန္ှင ့်် ခ ပ ခနြျ စြ ျားပုံ အြေျြုျို့သည် လူသ ျား၏စတ်ထတ
ဲ ွင ် အယူအဆမျ ျား
နည်ျားဟန်မျြုျားစ၊ုံ ပစ
ုံ မျြုျားစုံ ြစ်ခပေါ် ပပီျား ြစ်သည်။ န္ှစ်မျ ျားစွ တစ်ခလျှ ြ် ခရှျားခြေတ်ြ လမျ ျားမှ
အစဉ်အလ ရှသည့်် သခဘ တရ ျားမျ ျား ပျျို့ န္ှမှု့် န္င
ှ အ
့်် တူ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ စစ်မှနခ
် သ မျြ်န္ ှ န္ှင ့််
ပင်ြုံ စတ်သခဘ ထ ျားတြ
ုံ ့် ုံ လူသ ျားထ အ ပည့်အ
် ဝ ထုံတခ
် ြ ် ပြုံ ရှ
့် ခသျားသည်မှ လူသ ျား၏
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျား ြစ်ခပေါ် ြေင်ျားအြုံ သ
့်် င်ခ
့် ပခသျား၏။ လူသ ျားြ
့် ၍ အြေါအြေွငသ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သည့်် ြ လတစ်ခလျှ ြ်တင
ွ ၊် အယူအဆ အမျြုျားမျြုျား၏ လမ်ျားများုံ မြ
ှု
လူမျ ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အထင်အရ သန ျားလည်မမ
ှု ျြုျားစုံ အဆြ်မ ပတ် ြစ်ခပေါ်မှုန္င
ှ ့််
ဆင်ြ
ဲ ပ င်ျားလဲမှု ဆီသုံ ဆ
ုံ ်ခရ ြ်ခစပပီျား ြစ်ခလသည်၊ ယင်ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေသည့််
့် ခ
့် ြ
ဘ သ ခရျားသမ ျားမျ ျားစွ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ခစြေဲသ
့် ည်ဟုံ ခ ပ ခြ င်ျား
ခ ပ န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င၊့်် လူတ၏
ုံ ့် ဘ သ ခရျား အယူအဆမျ ျား အ ျားခြ င်ျားခလခလ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆန်ြျင်
ခလခလ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သူ ြစ်ခလခလ ြစ်သည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် အပမဲအသစ် ြစ်ြ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ခဟ င်ျားန္မ
ွ ်ျား ြေင်ျားမရှခပ။ ယင်ျားသည်
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ အယူဝါဒ မ ြစ်ခပေါ်ခစဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား သ ၍ကြီျားမ ျားခသ အတင
ုံ ျား် အတ အထ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် သ ၍ ခလျ န
့် ည်ျားခသ အတုံငျား် အတ အထ အစဉ်မ ပတ် ခ ပ င်ျားလဲြ
အသစ် ပြု ပင်ြေရလျြ် ရှသည်။ ဤနည်ျား ြင ့်် အမှု ပြု ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
်
ပင်ြုံစတ်သခဘ ထ ျား ခြ ် ပြေျြ်တစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အမှု၏ ပင်ြုံ
အခ ြေြေသခဘ တရ ျားလည်ျား ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏စီမြေန်ြေွ့် မ
ဲ ြ
ှု ုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစသည့််
နည်ျားလမ်ျားမျ ျားထမ
ဲ တ
ှ စ်ြေုံ ြစ်သည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤနည်ျား ြင့်် အမှုမ ပြုြေဲပ
့် ါြ၊
လူသ ျားသည် ခ ပ င်ျားလဲမည် မဟုံတ၊် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
စ တန်သည် ရှု ျားနမ်မ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် သူ၏အမှုတွင ် တစ်သမတ်တည်ျား
့် ည် မဟုံတခ
မဟုံတသ
် ည့်ပ
် ရ
ုံ ခသ ်လည်ျား၊ အမှနအ
် ျား ြင့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ခသ ခ ပ င်ျားလဲမမ
ှု ျ ျား အစဉ်မ ပတ်
ြစ်ခပေါ်ခလသည်။ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သည့်် နည်ျားလမ်ျားမှ အခတ ်အတန်
ြွ ြေ ျားသည်။ သူသည် ခဟ င်ျားန္မ
ွ ်ျားြ ၊ ရင်ျားန္ျားီှ ြျွမ်ျားဝင်ခသ အယူဝါဒမျ ျားန္ှင ့်် စနစ်မျ ျားြုံ
ြြ်တွယပ် ပီျား ထအ
ုံ ရ မျ ျား ခဟ င်ျားခလခလ၊ သူအြ
် ခလခလ
ှ
ြစ်သည်။
့် ုံ န္ှ
့် စ်လုံြွယရ
လူသ ျား၏မုံြမ
် ဲခသ စတ်၊ ခြျ ြ်တျားုံ ြဲသ
့် ုံ ခြေါင်
ျားမ ခသ စတ်သည် အလွနမ
် ျ ျား ပ ျားလှခသ
့်

မခတွျားတတ်ခအ င် ြေြ်ြေန
ဲ ြ်နသ
ဲ ည့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသစ်န္င
ှ ့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သစ်မျ ျားြုံ မည်သုံ ့်
လြ်ြေန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူသ ျားသည် အပမဲအသစ် ြစ်ြ လုံျားဝ အုံခဟ င်ျား ြေင်ျား မရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရွ မုံနျား် ၏။ သူသည် သွ ျားရှညလ
် ျ ျားြ ၊ ဆပင် ြြူပပီျား ခနရ တစ်ြေုံတွင ် ြပ်ခနသည့််
အုံမင်ျားခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံသ န္ှစ်သြ်သည်။ ထသ
ုံ ုံ ြင
ုံ ့် ုံယပ
် ုံင ်
့် ၊့်် လူသ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမတြ
အကြြုြ်မျ ျား ရှကြခသ ခကြ င့်် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သူ ြစ်သွ ျားသည်။
ဤဆန်ြျင်
ဘြ် ြစ် ြေင်ျား မျ ျားစွ တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ အမှုသစ်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲသ
့်
့် ည်မှ
န္ှစ်ခပါင်ျားခ ြေ ြ်ခထ င်နျားီ ပါျား ကြ ပပီ ြစ်သည့်် အြေျန်ြ လ တစ်ြေုံ ြစ်ခသ ယခနတွ
် င်
့် ငပ
တည်ရဆဲ
ှ ြစ်သည်။ သုံ ြစ်
ုံ ့်
ြုံစ ျား၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။...ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ
့် ၍ ၎င်ျားတသည်
သူ၏အမှုြုံ ခဟ င်ျားန္မ
ွ ်ျားြ မခသဆျားုံ ခစဘဲ၊ အသစ် ြစ်ခစြ ရှငသ
် န်ခစြုံအတွ
ြ် အပမဲ ြစ်ြေပဲ့် ပီျား၊
့်
လူသ ျားြုံ သူ လုံြန
် ခစ ငထ
့်် န်ျားခစသည့်အ
် ရ မှ ခြေတ်ြ လအလုံြ် ခ ပ င်ျားလဲပပီျား
ထ ဝရမတည်သြဲသ
့် ုံ မခ
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ မဟုံတခ
် ပ။ ဤသည်မှ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ်
့် ခ
့် ပ င်ျားလဲန္င
သူသည် လူသ ျားြုံ ခသဆျားုံ ခစြ အုံမင်ျားခစခသ နတ်ဆျားုံ တစ်ပါျား ြစ်သည်ထြ်၊ လူသ ျားြုံ
အသြ်ရင
ှ ခ
် စြ အသစ် ြစ်ခစခသ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဤအရ ြုံ သင်တုံ ့်
န ျားမလည်ကြခသျားသခလ ။ သင်သည် အ မင်ြျဉ်ျားခ မ င်ျားခသ ခကြ င့််
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အယူအဆမျ ျားရပပီ
ှ ျား ထအ
ုံ ယူအဆမျ ျားြုံ သင် လြ်လတ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
မရှခပ။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွငျား် တင
ွ ် အဓပပ ယ် အလွနန
် ည်ျားပါျားလွနျား် ခသ ခကြ င ့််
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် လူသ ျား၏ ဆန္ဒမျ ျားန္ှင ့်် ြွဲ ပ ျား ြေ ျားန ျားခသ ခကြ င ့််
မဟုံတသ
် ည့်အ
် ပင်၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြ မမ၏တ ဝန်မျ ျားြုံ အပမဲ ခပါဆခသ
ခကြ င်လ
့်
့် ည်ျား
မဟုံတခ
် ပ။ သင်သည် န ြေမှု ြင်ျားမဲလ
့်် င
ှ ့်် အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျား၏ သဏ္ဌ န်
့် ွနျား် ခသ ခကြ ငန္
အနည်ျားငယ်မျှ မရှခသ ခကြ င၊့်် သင်သည် သင်၏အယူအဆမျ ျားြုံ လြ်မလတ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ ယင်ျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငအ
့်် တွြ် အမှုအရ မျ ျားြုံ ြေြ်ြေခ
ဲ စ ြေင်ျားခကြ င ့်် မဟုံတ်ခပ။
ဤအရ အလုံျားစတ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံ သင်ြ ြစ်ခစြေဲ့် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လုံျားဝ ဆြ်န္ယ်မှုမရှခပ။
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခန္င
ှ ့်် ြဆျားုံ ြေင်ျားအ ျားလုံျားြုံ လူသ ျားြ ြန်တီျား ြေင်ျား ြစ်၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အကြအစည်မျ ျားသည် အပမဲ ခြ င်ျား မတ်၏- သူသည် သင်ြ
မရှဘဲ၊
့် ုံ အယူအဆမျ ျား ြစ်ခပေါ်ခစြုံ ဆန္ဒ
့်
ခြေတ်မျ ျား ြုံနလ
် ွနသ
် ွ ျားသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ ခ ပ င်ျားလဲြ အသစ် ပြု ပင်ြေရခစလုံသည်။ သခသ
ုံ ့်
်
သငအ
့်် တွြ် မည်သည့်အ
် ရ ခြ င်ျား မတ်သည်ြုံ သင် မသသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အပမဲ ခစခ
့် စစ
့် ပ်စပ်
ကြည့်ရ
် ှု စစ်ခဆျား ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် စစစ် ြေင်ျား တစ်ြေမ
ုံ ဟုံတလ
် ျှငတ
် စ်ြေုံ လုံပ်ခဆ င်ခနခလသည်။ ယင်ျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်အ
် ၊ဲ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် တွြ် အမှုအရ မျ ျားြုံ ြေြ်ြေဲခစ ြေင်ျား မဟုံတဘ

ကြည်ညြုမှု မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်၏မန ြေ ြေင်ျားသည် အလွနက် ြီျားမ ျားခန ြေင်ျား ြစ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်
ယြေင်ြခပျားထ ျားသည်အ
့် ရ ၏ အခရျားမပါလှခသ အစတ်အပင
ုံ ျား် အြေျြုျို့ြုံ ယူခဆ င်ပပီျားခန ြ်၊
လှညြ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တုံြြေ
် ြ
ုံ ်ရန် ယင်ျားြုံ အသျားုံ ပြုဝသ
့် ည့်် အြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါငယ်ခလျားတစ်ဦျားဤသည်မှ လူသ ျား၏မန ြေ ြေင်ျား မဟုံတခ
် လ ။ လူသ ျားမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့၌
မမတ၏အ
ုံ ့်
မင်မျ ျားြုံ ခြ ် ပရန် အရည်အြေျင်ျား လုံျားဝမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ထမ
ုံ တြ်
ှု
သည့်် အယူအဆမျ ျားြုံ
မဆထ
ုံ ျားန္ှင-့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သျားုံ စ ျားမရသည့်၊် နခဟ င်ခနြ ပုံပ်သျားုံ ခနသည့်၊် ြွနလ
် ့် ွနျား် ခသ
စြ ျားအသျားုံ အန္ှုနျား် ြုံ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဆန္ဒရသည်
ှ
အတုံငျား် ဟုံဟုံသည်သည် ပစ ျားဝငဝ
့်် ါြုံ အရည်
အြေျင်ျား
့်
သ ၍ပင်မရှဟုံ ဆထ
ုံ ြ
ုံ ်ခပသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သ ၍ပင် အသျားုံ မြျ ြစ်ကြသည် မဟုံတ်ခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ ယခနအမှု
့် ြုံ သခသ သူမျ ျားသ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အခစြေန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏ အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမျ ျားြုံ မသခသ ခကြ င၊့်် ပပီျားလျှင ်
သင်တသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ လုံခလ ြ်စွ
အခလျားအနြ်မထ ျားကြခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ ဆန်ြျင်
ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယခနအမှု
့်
့် ြုံ
တုံငျား် တ ရန် သင်တ၏ြ
ုံ ့်
ုံယပ
် င
ုံ ် အယူအဆမျ ျားြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်ြုံ သကြခလ ။့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်တ၏ဆန်
ုံ ့်
ြျင်
ြေင်ျားန္ှင ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အလုံပ်ြုံ သင်တ၏
ုံ ့်
့်
ဟန်တ
ုံ ့် အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ပင်ြုံ မ နခထ င်လ ျားမှုအ ျား ြင ့်် ြစ်သည်။
့် ျားပတ်ဆုံ ြေင်
့် ျားသည် သင်တ၏
ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် မှ ျားယွငျား် ခသ ခကြ င့်် မဟုံတ်ဘ၊ဲ သင်တသည်
ုံ ့်
သဘ ဝအ ျား ြင့််
န ြေမှုမရှလွနျား် ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ၎င်ျားတ၏ယ
ုံ ့်
ကုံ ြည်မှုြုံ ရှ ခတွျို့ ပပီျားခန ြ်တင
ွ ၊်
လူအြေျြုျို့သည် လူသ ျားြ မည်သည်ခ
့် နရ မှ လ သည်ြုံပင် ခသြေျ မှု ြင ့်် ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ် ြေင်ျား
မရှခသ ်လည်ျား သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အမှနမ
် ျ ျားန္ှင ့်် အမှ ျားမျ ျားြုံ
သျားုံ သပ်သည့်် လူသရှငက် ြ ျား ခဟ ခ ပ မှုမျ ျားြုံ လုံပ်ဝက့် ြခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မှတ်ြေျြ်မျ ျား
ခပျားရင်ျားန္ှင ့်် အလှညမ
့်် ခရ ြ်မီ ခ ပ ဆရ
ုံ င်ျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှုသစ်ရခသ
ှ
တမန်ခတ ်မျ ျားြုံ ဆျားုံ မ ြေင်ျားပင် ပြုကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လူသဘ
ဝသည် အလွန ် နမ်ြ
့် ျပပီျား၊
့်
၎င်ျားတထဲ
ုံ ့် တွင ် အသစတ် အနည်ျားငယ်မျှ မရှခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားြုံ သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏အလုံပ်ြ ငင်ျားပယ်ပပီျား ငရဲ၏မီျားမျ ျား ြင ့်် ခလ င်ြျွမ်ျားခစ ြေင်ျား ြေရမည်ခ
့် န ့်
ခရ ြ်လ လမ်မ
် လ ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မသကြဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား
့် ည် မဟုံတခ
သူ၏အမှုြုံ ခဝြန်ြ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား မည်သအမှု
ုံ ့်
ပြုရမည်ြုံ ညန်ကြ ျားရန်လည်ျား ကြြုျားစ ျားကြ၏။

ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
မခလျ ်ြန်သည့်် လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သုံ သ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူသ ျားသည်
့် န္င
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား ြစ်စဉ်အတွငျား် သလ ကြခပသည်။ လူသ ျားသည်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားမှတစ်ဆင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သလ ြေင်ျားမှ
စတ်ြူျားခပါြ်သည်အတုံငျား် ခဝြန် ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် လူတ၏
ုံ ့်
အသပည သ ၍ တြျမှနြ
် န်ခလခလ၊ သူြ
ြျင်
မှု ခလျ န
့်
့် ည်ျားခလခလ ြစ်၏။
့် ုံ ၎င်ျားတုံ ဆန်
့်
ဆန်ြျင်
ဘြ်အခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူတုံ အသ
နည်ျားခလခလ၊ သူြ
ရန်
့်
့်
့်
့် ုံဆန်ြျင်
အလ ျားအလ မျ ျားခလခလ ြစ်၏။ သင်၏ အယူအဆမျ ျား၊ သင်၏ သဘ ဝခဟ င်ျားန္ှင ့််
သင်၏လူသဘ
ဝ၊ စရုံ ြ်လြခဏ န္ှင ့်် ြယ
ုံ ြ
် ျင်တ
ုံ ့်
သင်အ
့် ရ ျား အ မင်သခဘ ထ ျားတသည်
့် ခနန္ှင ့််
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေုံြေရ တွင ် အသျားုံ ပြုသည့်် “အရင်ျားအန္ှျားီ ” ြစ်ပပီျား၊ သင်သည် သ ၍
ခြ ြ် ပန်ပျြ်ဆျားီ ြ ခအ ြ်တန်ျားြျပပီျား ယုံတ်ညလ
့် ခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရန်သူ ြစ်ခလခလ
ြစ်၏။ အ ျားခြ င်ျားခသ အယူအဆမျ ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ် ပီျား၊ မမြယ
ုံ ်ြယ
ုံ ် မှနြ
် န်သည်ဟုံ ယူမတ
ှ ်ခသ
စတ်သခဘ ထ ျား ရှသူမျ ျားသည် လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ရန်လုံမတ
ှု ွင ် သ ၍
ရှကြခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် အန္တြေရစ်မျ ျား ြစ်ကြ၏။ သင်၏အယူအဆမျ ျားြုံ ပြု ပင် ြေင်ျား
မရှပါြ၊ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အစဉ် ဆန်ြျင်
ခနလမ်မ
ှ ့််
့်
့် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
မည်သည်အ
့် ြေါမျှ သဟဇ တရှလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူထ
့် ည် မဟုံတသ
့် ည် ြစ်သည်။
့် မှ အပမဲ ခဝျားြွ လမ်မ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအဆင့်် သျားုံ ဆင်ြ
့် ုံ သ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သ ြေင်ျား၏ လမ်ျားခကြ င်ျား ြစ်သည်” မှ

ြ ရရှဲတြ
ုံ ့် ခယရှု ြုံ ဆန်ြျင်
ြေသ
ဲ့် ည့်် အခကြ င်ျားရင်ျား၏ အရင်ျားအ မစ်ြုံ သင်တုံ သ
့်
့် လုံပါသခလ ။
ြ ရရှဲတ၏
ုံ ့် အန္ှစ်သ ရြုံ သင်တသ
ုံ ့် ရှရန် ဆန္ဒရသခလ
ှ
။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခမရှယန္ှင ့်် ပတ်သြ်သည့််
စတ်ြျားူ ယဉ်မှုမျ ျားန္ှင ့်် ပည်န္
့် ြ
ှ ြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ခမရှယလ မည်ဟုံသ
၎င်ျားတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်ြေကဲ့် ြခသ ်လည်ျား၊ အသြ် သမမ တရ ျားြုံ မရှ ြေဲက့် ြခြေျ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ၎င်ျားတုံသည်
့်
အသြ်၏လမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အသမရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျား၏လမ်ျားြေရီျားြ
မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ မသကြသည့်အ
် တွြ်၊ ယခနတွ
် င် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခမရှယြုံ
့် ငပ
ခစ င်ဆ
ုံ ျား် ဆဲ ြစ်၏။ ထသ
ုံ ုံ မ
ုံ ်မဲသည့်၊် ခြေါင်ျားမ ပပီျား မသန ျားမလည်ခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် င
့် ြ
ခြ င်ျားြေျီျား မင်္ဂလ ြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည်ဟုံ သင်တုံ မည်
သဆ
ုံ ့် န္
ုံ င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ခမရှယြုံ ၎င်ျားတုံ မည်
သုံ ့်
့်
့်
ရှု မင်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အမှု ဦျားတည်ရ ြုံ
မသကြခသ ခကြ င၊့်် ခယရှု ခ ပ သည့်် သမမ တရ ျား၏လမ်ျားြေရီျားြုံ မသကြခသ ခကြ င်၊့် ထအ
ုံ ့် ပင်

ခမရှယြုံ ၎င်ျားတုံ န့် ျားမလည်ြေကဲ့် ြခသ ခကြ င ့်် ခယရှု ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ြေကဲ့် ြ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခမရှယြုံ လုံျားဝ မ မင်ြူျားကြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခမရှယန္ှင ့်် အခြ ် ပြု ြေင်ျား လုံျားဝမရှကြသည့်အ
် တွြ၊် ခမရှယ၏
အန္ှစ်သ ရြုံ ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှ မည်သည့်န
် ည်ျားန္ှငမ
့်် ဆုံ ဆန်ြျင်
ခနစဉ်တွင ် ခမရှယ၏ န မြုံ အြေျည်ျားန္ျားီှ
့်
ြြ်တွယခ
် န ြေင်ျားတည်ျားဟူခသ အမှ ျားြုံ ပြုမြေဲက့် ြ၏။ ဤြ ရရှဲတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်သ ရအ ျား ြင့််
ခြေါင်ျားမ ကြသည်၊ မ နခထ င်လ ျားပပီျား၊ သမမ တရ ျားြုံ မန ြေြေဲက့် ြခြေျ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည် ြေင်ျား အခ ြေြေသခဘ တရ ျားမှ - သင်၏ခဟ ခ ပ မှု မည်မျှ နြ်နသ
ဲ ည် ြစ်ခစ၊ သင်၏
ကသဇ အ ဏ မည်မျှ မင်မ
့် ျားသည် ြစ်ခစ၊ ခမရှယဟုံ အခြေေါ်မြေရပါြ သင်သည်
ြေရစ်ခတ ်မဟုံတဟ
် ူ၍ ြစ်သည်။ ဤအ မင်မျ ျားသည် မ ြစ်န္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ရယ်
ြွယခ
် ြ င်ျားသည်
့်
မဟုံတခ
် လ ။ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ခန ြ်ထပ် ငါ ခများမည်- ခယရှု န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သန ျားလည်မှု အနည်ျားငယ်မျှ
မရှသည်ြုံ ခထ ြ်ဆလျှင၊် အခစ ဆျားုံ ြျသည့်် ြ ရရှဲတ၏
ုံ ့် အမှ ျားမျ ျားြုံ သင်တုံ ြျြူျားလွ
နရ
် န်
့်
အလွနအလွ
် ့်
န ် လွယြ
် ူသည် မဟုံတခ
် လ ။ သင်သည် သမမ တရ ျား၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ
ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်န္င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်သည် ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
မည်မဟုံတဟ
် ုံ အမှနတ
် ြယ်
့်
အ မြေန္င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ခန ြ်
လုံြန္
် င
ုံ ပ
် ါသခလ ။ သင်သည် ြေရစ်ခတ ်ြုံ ဆန်ြျင်
မည်၊ မဆန်ြျင်
မည်ြုံ မသပါြ၊ သင်သည်
့်
့်
ခသ ြေင်ျား၏ခြေျ ြ်ြမ်ျားစွနျား် တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ခ
် နန္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်ဟုံ ငါဆသ
ုံ ည်။ ခမရှယြုံ
မသြေဲခ
ုံ န်ြျင်
န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှကြသည်၊ ခယရှု ြုံ ငင်ျားပယ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျားရကြသည်
ှ
၊
့် သ သူအ ျားလုံျားသည် ခယရှု ြဆ
့်
သူြ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရကြခလသည်
ှ
။ ခယရှု ြုံ န ျားမလည်ခသ လူ အ ျားလုံျားသည် သူြ
့် ုံ အသခရြျြ်န္င
့် ုံ
ငင်ျားပယ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရကြပပီ
ှ
ျား သူြ
ုံ ်ြေတ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှသည်။ ထအ
ုံ ့် ပင်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခယရှု ၏
့် ုံ ခဝြန်ပတ
ပန်ကြလ ြေင်ျားြုံ စ တန်၏ လှည့်် ြ ျားမအ
ှု ြစ် မင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရကြပပီ
ှ
ျား ခယရှု လူဇ့် တ
ပန်လည်ြေယူသည်ြုံ သ ၍ မျ ျားခသ လူတြ
ုံ ့် ရှု တြေ
် ျကြလမ်မ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားြ သင်တြ
စျားုံ ရွ ျို့ခစသည် မဟုံတခ
် လ ။ သင် ရင်ဆင
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ မှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ
ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျား ြေင်ျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ အသင်ျားခတ ်မျ ျားထ မမြ်ဆခ
ုံ သ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ယယ
ုံ င
ွ ျား် ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခယရှု ခြ ် ပြေဲသ
့် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ
ပစ်ပယ် ြေင်ျားတုံ ့် ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
အလွန ် စတ်ရှုပ်ခထွျားပါြ၊ ခယရှု ထမှ မည်သည်အ
့် ရ ြုံ
့် ည်။ သင်တသည်
ရရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သင်တ၏အမှ
ုံ ့်
ျားမျ ျားြုံ န ျားလည်ြုံ ခြေါင်
ျားမ စွ ငင်ျားဆပ
ုံ ါြ၊ ခယရှု သည်
့်
ြြူခသ များုံ တမ်စီျားြ လူဇ့် တ ပန်လည်ြေယူြေျန်တွင ် သူ၏ အမှုြုံ သင်တုံ မည်
ြသ
ဲ့် ုံ ့်
့်
န ျားလည်န္င
ုံ က် ြမည်နည်ျား။ ဤအရ ြုံ သင်တအ
ုံ ့် ျား ငါ ခ ပ ၏- သမမ တရ ျားြုံ လြ်မြေခသ ်လည်ျား၊
ခယရှု ြြူခသ များုံ တမ်စီျားြ ကြခရ ြ် ြေင်ျားြုံ ခကြ င်ျားြျြုျားမ မင်ဘဲ ခစ င်ဆ
ုံ ျား် သည့်် လူတသည်
ုံ ့်
့် င

သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ဧြန်မုံြေျ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားမမည် ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြျြ်ဆျားီ ြေရမည့််
အမျြုျားအစ ျား ြစ်ခပသည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ခယရှု ၏ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံမျှ အလုံရပပီ
ှ ျား၊ ခြ င်ျားြင်ဘ၏
ုံ
အတသုံြေ ပည့်စ
် ခ
ုံ သ နယ်ပယ်ြုံမျှ လုံြေျင်ခသ ်လည်ျား၊ ခယရှု ခ ပ ြေဲသ
့် ည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
သင်သည် မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ မန ြေြူျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ ပန်လည် လူဇ့် တြေယူြေျန်တင
ွ ် ခယရှု
ခြ ် ပသည့်် သမမ တရ ျားြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ရရှြူျား ြေင်ျား မရှခပ။ ခယရှု ြြူခသ များုံ တမ်စီျားြ
ပန်ကြလ ြေင်ျား အြေျြ်အတွြ် အလဲအလှယ်အ ြစ် သင်တုံ မည်
သည်အ
့် ရ ြုံ စ ပြုကြမည်နည်ျား။
့်
အ ပစ်မျ ျားြုံ သင်တုံ ထပ်
တလဲလဲ ြျြူျားလွနပ် ပီျားခန ြ် သင်တ၏
ုံ ့် ဝန်ြေျမှုြုံ ခ ပ ဆသ
ုံ ည့််
့်
ရုံ ျားသ ျားစစ်မှနမ
် ြ
ှု ုံခလ ။ ြြူခသ များုံ တမ်စီျားြ ပန်ကြလ သည့်် ခယရှု ြုံ သင်တုံ မည်
သည့်အ
် ရ
့်
ဆြ်ြပ် ပူခဇ ်ကြလမ်မ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် ြေျီျားခ မြှ ြ်သည့််
့် ည်နည်ျား။ သင်တုံ မ
့် မတြ
န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ ကြ ခသ အလုံပ်ြုံခလ ။ ပန်ကြလ သည့်် ခယရှု ြ သင်တြ
ုံ ့် ုံ
ယုံကြည်စတ်ြေျခစရန် မည်သည့်အ
် ရ ြုံ သင်တုံ စ
့် မမ တရ ျားြမ
ုံ ျှ
့် ည်နည်ျား။ မည်သည်သ
့် ပြုကြလမ်မ
န ြေ ြေင်ျားမရှသည့်် သင်တ၏
ုံ ့် မ နခထ င်လ ျားခသ သဘ ဝြခ
ုံ လ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခယရှု ၏ဝည ဉ်ြေန္ဓ ြုံ သင်ခတွျို့ မင်သည်အ
့် ြေျန်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ခ
့်် မကြီျားြုံ အသစ်တစ်ြန် ပြုလုံပ်ပပီျား ြစ်လမ့််မည်” မှ

လူသ ျား စ တန်၏ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေရ ြေင်ျားသည် လူသ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အတြ
ုံ အ
် ြေ ပြု ြေင်ျားန္ှင ့််
ပုံနြ
် န် ြေင်ျား၏ အရင်ျားအ မစ် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် စ တန်၏ ြျြ်ဆျားီ မှုြုံ
ြေထ ျားရပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င်၊့် လူအသ
စတ် တုံျား၍ ထသ
ုံ ွ ျားြ ၊ သူသည် အြျငပ
့်် ျြ်ပပီျား
့်
သူ၏အခတွျားအခြေေါ်မျ ျား ဆုံတ်ယတ
ုံ ်၍ သူ၌့် ခန ြ် ပန်ဆခ
ွဲ သ စတ်ပင
ုံ ျား် ဆင
ုံ ရ
်
သခဘ ထ ျားအ မင်လည်ျား ရှသည်။ စ တန်၏ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားမြေရမီ၊ လူသ ျားသည် သဘ ဝအ ျား ြင့််
ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်လုံြ်ြ သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ကြ ျားပပီျားခန ြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န ြေြေဲသ
့် ည်။ သူ၌့်
ပင်ြအ
ုံ ျား ြင့်် အခြ င်ျားပြတ အသစတ်န္င
ှ ့်် အသတရ ျားရှြေဲပ့် ပီျား ပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ ရှြေဲသ
့် ည်။ စ တန်၏
ြျြ်ဆျားီ မြ
ှု ုံြေရပပီျားခန ြ် သူ၏နင်္အ
ုံ သစတ်၊ နင်္ုံအသတရ ျားန္ှင ့်် လူသဘ
ဝတသည်
ုံ ့်
ထထ
ုံ င
ုံ ျား် သွ ျားြ
့်
စ တန်၏ ထြေြ
ုံ ်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေြေဲရ
ုံ ကြ င့်် သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် သည်။ ထခ
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်ြေျစ် ြေင်ျား ဆျားုံ ရှု ျားသွ ျားြေဲသ
စတ် မူမမှန ် ြစ်သွ ျားြ ၊
့် ည်။ လူအသ
့်
သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားသည် တရ စဆ န်၏ စတ်သခဘ ထ ျား နည်ျားတူ ြစ်သွ ျားသည်၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သူ၏ပုံနြ
် န် ြေင်ျားသည် သ ၍ပင် အကြမ်ခရစပ်လ ြ သ ၍ ပင်ျားထန်လ သည်။
သပါလျြ်
ုံ ့်
လူသ ျားသည် ဤအရ ြုံ သ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အသအမှတ် ပြု ြေင်ျားမရှဘဲ၊ ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်

ဆန်ြျင်
ပန
ုံ ြ
် န် ြေင်ျားသ ပြုခလသည်။ လူသ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျားသည်
့်
သူ၏အသစတ်၊ ထျားုံ ထွငျား် အ မင်န္င
ှ ့်် အသတရ ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပ ြေင်ျား ြစ်သည်၊ ထုံ ပင်
ှ ့််
့် သူ၏အသစတ်န္င
ထျားုံ ထွငျား် အ မင်တသည်
ုံ ့်
စတ်မြေျရသည့်အ
် ပင်၊ သူ၏အသတရ ျားသည် အလွနအ
် မင်ျား
ထင
ုံ ျား် မင်
ှု ျားသွ ျား ြေင်ျားခကြ င်၊့် သူစ့် တ်သခဘ ထ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ပန
ုံ ြ
် န် ြေင်ျား ြစ်သည်။...
လူ၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ထုံတ်ခြ ် ပ ြေင်ျား၏ အရင်ျားအ မစ်သည်
သူ၏ထထ
ုံ င
ုံ ျား် ခသ အသတရ ျား၊ သူ၏ မလုံမန
ုံ ျား် ထ ျားခသ သဘ ဝန္ှင ့်် သူ၏ စတ်မြေျရခသ
အသစတ်တြလွ
ုံ ့်
ဲ၍ အ ြေ ျားမဟုံတခ
် ပ။ အြယ်၍ လူသ ျား၏ အသတရ ျားန္ှင ့်် အသစတ်သည် ပမ
ုံ န
ှ သ
် ုံ ့်
ပန်လည်ခရ ြ်ရန္
ှ င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့တွင ် အသျားုံ ြေထြ
ုံ ်သူ ြစ်လ ခပမည်။ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ တုံျား၍ပုံနြ
် န်လ ြ ၊ ခယရှု ြုံပင် ြ ျားတင
ုံ တ
် ွင ် သမှုရုံ ြ်ပပီျား သူအ
့် မ်သုံ ့်
ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏ လူဇ့် တြေ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအ ျား ငင်ျားြေဲသ
့် ည်သ မြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တြေန္ဓ ြုံ ရှု တ်ြေျြ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တြေန္ဓ ြုံ အခရျားမပါဟုံ
ရှု မင်သည့်အ
် တင
ုံ ျား် အတ အထ ြစ်လ ြေင်ျားသည် လူအသ
တရ ျား ထပုံ မဲထုံ ြေင်ျား၊ လူအသ
စတ်သည်
့်
့်
တစ်ြေါြူျားမျှ အခြ င်ျားပြတ မဟုံတ်သည်အ
့် ပင် တုံျား၍ ထင
ုံ ျား် မှုင်ျား ြေင်ျားခကြ င်သ
့် ြ်သြ် ြစ်သည်။
အြယ်၍ လူသ ျား၌ လူသဘ
ဝ အနည်ျားငယ်မျှ ရှြေဲခ
့် သ ်၊ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ဇ တြေန္ဓ ြုံ သူ၏ ဆြ်ဆမှုတွင ် အလွန ် ကြမ်ျားကြြုတ်ရြ်စြ်မည် မဟုံတ်ခပ၊ အြယ်၍ သူ၌
အသစတ် အနည်ျားငယ်ရြေဲ
ှ ခ
့် သ ်၊ လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဇ တြေန္ဓ အခပေါ် သူ၏
ဆြ်ဆမှုတွင ် အလွနရ
် ြ်စြ်ြေလ
ဲ့် မ့််မည် မဟုံတ်ခပ၊ အြယ်၍ သူ၌့် အသတရ ျား အနည်ျားငယ်မျှ
ရှြေဲလ
့် ျှင၊် လူဇ့် တြေယူခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဤနည်ျား ြင့်် အလွန ် “ခြျျားဇူျားတင်” ြေဲလ
့် မ်မ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူခသ ခြေတ်တင
ွ ် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
ဤမျှခြ င်ျားမွနခ
် သ အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ ခပျားြေဲသ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှဘဲ၊
့် ူ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ခြျျားဇူျားတင်န္င
ယင်ျားအစ ျား ဘုံရ ျားသြေင် ကြလ ြေင်ျားြုံ ြျန်ဆ၏
ဲ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူ ြေင်ျားန္ှင ့််
သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အမှနတ
် ရ ျားြုံ လုံျားဝ လျစ်လျြူရှု သည်အ
့် ပင်၊ အ မင်အ ျား ြင ့်် ယင်ျားြုံ ဆန်ြျင်
ပပီျား
့်
ပငီျားခငွျို့ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ကြလ ြေင်ျားြုံ လူသ ျားသည် မည်သသခဘ
ုံ ့်
ထ ျားသည် ြစ်ခစ၊
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စျားုံ စဉ်ျားမျှ ကြြုဆုံ ြေင်ျား မရှဘဲ၊ သူထ
့် မှ မဆင်မ ြေင် ခတ င်ျားဆုံ ြေင်ျားမျြုျားြုံ
ပြုလုံပ်ခသ ် င ျားလည်ျား၊ တုံတခ
ုံ ပ ရလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အစဉ်အပမဲ မမအမှုခတ ်ြုံ အစဉ်
စတ်ရည
ှ လ
် ြ်ရည
ှ ် ခဆ င်ရွြြေ
် သ
ဲ့် ည်။ လူစ့် တ်သခဘ ထ ျားသည် အလွနအလွ
် ့်
န်
ရြ်စြ်သွ ျားပပီျား ြစ်ြ ၊ သူအသ
စတ်သည် အလွနအလွ
် ့်
န ် ထင
ုံ ျား် မင်
ှု ျားသွ ျားပပီျား၊
့်

သူ၏အသတရ ျားသည်လည်ျား နတ်ဆျားုံ ၏ လုံျားဝနင်ျားခ ြေမှုြုံ ြေရပပီျား ြစ်ြ ကြ မင်စ
့် ွ ြတည်ျားြပင်
လူသ ျား၏နင်္ုံအသတရ ျား မဟုံတခ
် တ ခ
့် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “မခ ပ င်ျားလခ
ဲ သ စတ်သခဘ ထ ျား ရှ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရန်ဘြ် ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

၂။ မှန်တသ လမ်ားကု ရှ တဖွရ ၌ သင်၌ ဆင်ခခင်တတ
ံု ရ ား ုငဆ
် င
ု ရ
် မည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ လ
့်် ူသ ျားြုံ တန်ျားတခ
ူ ပ ဆ၍
ုံ မရခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အန္ှစ်သ ရန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် လူတအြ
ုံ ့် ုံ ဉ
ုံ ဆ
် ျားုံ ခသ အရ န္ှင ့်် န ျားမလည်န္င
ုံ ဆ
် ျားုံ ခသ အရ
့် ဏ်မမီန္င
ြစ်သည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူခလ
ြတွင ် သူ၏အမှုြုံ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယ်ြျ
့်
မလုံပ်ခဆ င်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်တြ
ုံ ့် ုံ မခ ပ ဆပ
ုံ ါြ၊ လူသ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ န ျားလည်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဘဝတစ်ြေလ
ုံ ုံျား ဆြ်ြပ်အပ်န္ကြပပီ
ှ
ျား ြစ်သည့်် သူတပင်
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ြေ ြေင်ျားြုံ
ရရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အကြအစည်မျ ျားသည် လူသ ျား၏
စတ်ြူျားအကြအစည်မျ ျားထြ် အပမဲ မငမ
့်် ျားခနမည် ြစ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်ပည သည် လူတ၏
ုံ ့်
သခဘ ခပါြ်န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားြုံ ခြျ ်လွနခ
် သ ခကြ င်၊့် လူသ ျားသည် မည်မျှခြ င်ျားစွ
လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ျားကြြုျားမ န်တြ် အမှုမ ပြုပါြ၊ အ ျားလုံျား အြေျည်ျားန္ျားီှ
ြစ်ခပလမ်မ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ “အ ပည့်အ
် ဝ သသည်” ဟုံ
့် ည်။ ထခကြ
အြေင
ုံ အ
် မ ဆသ
ုံ မ
ူ ျ ျားမှ အသျားုံ မြျသည့်် လူတစ်သြ
ုံ ် ြစ်သည်ဟုံ ငါဆခ
ုံ ပသည်။ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည်
ခထ င်လ ျားြ မသန ျားမလည်သမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ
မသတ်မှတ်သငခ
့်် ပ။ ထအ
ုံ ့် ပင် လူသ ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မသတ်မှတ်န္င
ုံ ခ
် ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ မင်တွင ် လူသ ျားသည် ပုံရွြ်ဆတ် တစ်ခြ င်မျှပင် အခရျားမပါခပ။ သုံ ြစ်
့် လျှင ်
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ မည်သုံ န့် ျားလည် သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ “ဘုံရ ျားသြေင်ြ
ဤသမလုံ
ုံ ့် ပ်ပါ၊ ဒါမှမဟုံတ် ထသ
ုံ မလုံ
ုံ ့် ပ်ပါ။” သမဟုံ
ုံ ့် တ် “ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤြဲသ
့် ုံ သ
ုံ ့် တ် ထြ
ုံ သ
ဲ့် ုံ ့်
့် မဟုံ
ြစ်သည်။” ဟုံ ခလခကြ ရှညရ
် န် န္ှစ်သြ်သမ
ူ ျ ျား- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မ နခထ င်လ ျားစွ
စြ ျားခ ပ ခနကြသည် မဟုံတခ
် လ ။ ဇ တပြတန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ လူသ ျားသည် စ တန်၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား ြေရပပီျား ြစ်သည်ြုံ ငါတအ
ုံ ့် ျားလုံျား သသငသ
့်် ည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ တြယ့််

သဘ ဝမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ရန် ြစ်သည်။ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် တန်ျားတူ
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ အကြခပျားရန် ခမျှ ်လငြ
့်် ုံ သ
့် ၍ပင်
မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ မည်သလမ်
ုံ ့် ျား ပသည် ဆသ
ုံ ည့်အ
် တွြ်မူ၊ ဤသည်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယခ
် တ ်တုံင၏
် အလုံပ် ြစ်ခပသည်။ လူသ ျားသည် ြုံနမ
် ှုနသ
် ့်
ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊
ဟုံဟုံသည်သည် အ မင် ြွငဟ
့်် ြေင်ျားမရှဘဲ၊ ြျြုျားန္ွန ြေသငသ
့်် ည်မှ သငခ
့်် တ ်ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ရှ ခြွရန်မှ ငါတ၏
ုံ ့် ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည့်အ
် တွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ငါတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဆင် ြေင်သျားုံ သပ်မှုအတွြ် ထပ်မဆငသ
့်် ငခ
့်် ပ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ
တမင်တြ အစွမ်ျားြန
ုံ ် ဆနြ
် ့် ျင်ရန် ငါတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ငါတုံ ့်
အသျားုံ ပြုြုံ သ
ုံ ့် ုံ အန္တြေရစ်မျ ျား ြစ်ခစမည် မဟုံတ်ခလ ။
့် တ ်ခပ။ ယင်ျားြ ငါတြ
့် ၍ပင်မသင်ခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သုံ ယ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်တစ်ပါျားရသည်
ှ
ဟုံ
့် ုံကြည်န္င
ငါတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်သည့်် အတွြ၊် ပပီျားလျှင ် သူ၏အလုံြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားြ သူြ
့် ုံ ငါတုံ ့်
ခတွျို့ မင်လုံသည့်အ
် တွြ်၊ သမမ တရ ျား၏ လမ်ျားြေရီျားြုံ ငါတုံ ရှ
ှ ့််
့် ခြွသငပ့်် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
သဟဇ တ ြစ်ြုံ နည်
ျားလမ်ျား တစ်ြေြ
ုံ ုံ ရှ ခြွသငခ
့်် ပသည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြေါင်ျားမ သည့််
့်
ဆနြ
် ့် ျင်မှု ြင့်် မရပ်တည်သငခ
့်် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လုံပ်ရပ်မျ ျားမှ မည်သည့်ခ
် ြ င်ျားြျြုျား
ရလဒ် ြစ်ခပေါ် န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
ယခနတွ
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှုသစ်လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပပီ ြစ်သည်။ ဤစြ ျားမျ ျားြုံ
သင်လြ်ြေခြ င်ျား လြ်ြေန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သငအ
့်် ြုံ ထူ
ုံ ပေါ် န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊
့် ျားဆန်ျားပခ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့တွင ် ခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျားတရ ျားအတွြ် အမှနတ
် ြယ် ဆ ငတ်ခသ သူတသ
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ အမှနတ
် ြယ် ဘ သ တရ ျား အလွနရ
် ုံ ခသ ြုံငျား် ရှုင်ျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
သ
သူ၏ ဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် လမ်ျား ပမှုြုံ ြေရန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် တွြ်၊ သင်၏ သဘ ဝြျ ြေင်ျားြုံ
မခြ ်ထတ
ုံ ်ရန် ငါအကြ ပြုသည်။ အြျြုျားရလဒ်မျ ျားြုံ စြ ျားမျ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ယှဉ်ပပြုင်မှု ြင ့်် မဟုံတဘ
် ၊ဲ
တည်ကြည်ခသ ဆတ်ပငမ်မအ
ှု ျား ြင ့်် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားမှ ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ “ယခန ့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အမှုသစ် လုံပ်ခဆ င်ပပီျားပပီ ြစ်သည်။” ဟုံ ငါခ ပ ခသ အြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်
လူဇ့် တအ ြစ်သုံ ့် ပန်လည် ကြလ ြေင်ျားြုံ ငါ ရည်ညန်ျားခန ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤစြ ျားမျ ျားြ သငြ
့်် ုံ
စတ်အခန္ှ ငအ
့်် ယှြ် ခပျားခြ င်ျားခပျားမည် မဟုံတ။် သင်သည် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စြ်ဆပ
ုံ ်ခြ င်ျား
စြ်ဆပ
ုံ ်မည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
သငြ
့်် ုံ အလွ
နစ
် တ်ဝင်စ ျားြွယ် ြစ်ခြ င်ျား ြစ်မည်။
့်
မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည်ြုံ အမှနတ
် ြယ် တမ်ျားတသူတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ယင်ျားန္ှင ့််

ပတ်သြ်၍ ြေျြ်ြေျင်ျားရမ်ျားသန်ျား ခြ ြ်ြေျြ်ြေျသည်ထြ်၊ ဤအမှနတ
် ရ ျားြုံ ရင်ဆင
ုံ န္
် င
ုံ ပ် ပီျား
ခသခသြေျ ြေျ ခစခ
ုံ မ
် ည်ဟုံ ငါ ခမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ယင်ျားမှ အခ မ ်အ မင်ရသည့်
ှ
်
့် စစ
့် ပ်စပ် စစ်ခဆျားန္င
လူတစ်ဦျား လုံပ်ခဆ င် သငသ
့်် ည့်အ
် ရ တစ်ြေုံ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ ြျမ်ျားဦျားစြ ျား မှ

ခယရှု ၏ ပန်ကြလ ြေင်ျားသည် သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရသူ
ှ မျ ျားအတွြ် ကြီျားမ ျားသည့််
ြယ်တင် ြေင်ျားတစ်ရပ် ြစ်ခသ ်လည်ျား သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှသူမျ ျားအတွြ် ယင်ျားမှ
ပစ်ဒဏ်စီရင် ြေင်ျား၏ လြခဏ တစ်ရပ် ြစ်သည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
မမတ၏
ုံ ့် ြုံယ်ပင
ုံ လ
် မ်ျားခကြ င်ျားြုံ
ခရွ ျားြေျယ်သငပ့်် ပီျား၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ မ ပစ်မှ ျားမခစ ်ြ ျားသငသ
့်် ြဲသ
့် ုံ သမမ
တရ ျားြုံ
့်
မ ငင်ျားပယ်သငခ
့်် ပ။ သင်တသည်
ုံ ့်
မသန ျားမလည်သန္
ူ င
ှ ့်် မ နခထ င်လ ျားသူ တစ်ဦျား မ ြစ်သငဘ
့်် ၊ဲ
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လမ်ျား ပမှုြုံ န ြေပပီျား၊ သမမ တရ ျားြုံ ခတ ငတ
့်် ြ ရှ ခြွသမ
ူ ျ ျား
ြစ်သငခ
့်် ပသည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
သင်တသည်
ုံ ့်
အြျြုျားရှလမ်မ
့်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
ယုံကြည်မလ
ှု မ်ျားခကြ င်ျားြုံ သတ ြင်ခ
ုံ ့် ုံ ငါအကြ ပြု၏။ မန် မန်ဆန်ဆန်
့် လျှ ြ်ရန် သင်တြ
ခြ ြ်ြေျြ်မျ ျားမြေျလုံြ်န္င
ှ ။့်် ထအ
ုံ ့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်တ၏
ုံ ့် ယုံကြည်မှုတွင ်
သ မန်ြ လျှြ ြစ်ြ စ န ခထ ြ်ထ ျားမှု မြင်ျားမဲခ
့် စန္ှင။့်် အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယကုံ ြည်ခသ သူတသည်
ုံ ့်
စတ်န္မ်
ှ ြေ
ုံ ့် သင်သ
့် ျပပီျား ရုံ ခသခလျား မတ်မှု ရှရမည် ြစ်သည်ြုံ သင်တသ
့် ည်။
သမမ တရ ျားြုံ ကြ ျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ န္ှ ခြေါင်ျားရှု ျို့ခသ သူတသည်
ုံ ့်
မုံြ်မဲပပီျား၊ အသဉ ဏ်
ြင်ျားမဲက့် ြ၏။ သမမ တရ ျားြုံ ကြ ျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သတမမူဘဲ အ မန် ခြ ြ်ြေျြ်ြေျသူမျ ျား
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရှု တ်ြေျသူမျ ျားသည် မ နခထ င်လ ျားမှု ြင ့်် ဒုံြခခရ ြ်ကြရခလသည်။ ခယရှု ြုံ ယုံကြည်သူ
မည်သမ
ူ ျှသည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအ ျား ြျန်ဆရ
ဲ န် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရှု တ်ြေျရန် မသင်ခ
့် တ ်ခပ။
သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် အသစတ်ရပပီ
ှ ျား သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေသူ တစ်စတ
ုံ စ်ဦျား ြစ်သငခ
့်် ပသည်။
သမမ တရ ျားလမ်ျား အခကြ င်ျားြုံ ကြ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အသြ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ
ြတ်ရှု ြေင်ျား ြင၊့်် ဤစြ ျားလုံျား ၁၀,၀၀၀ အနြ် စြ ျားတစ်လုံျားသ လျှင ်
သင်၏လြ်ြေယုံကြည်ြေျြ်မျ ျား၊ သမမ ြျမ်ျားစ တန္ှ
ုံ ့် င ့်် ြုံြ်ညသ
ီ ည်ဟုံ သင်
ယုံကြည်ခြ င်ျားယကုံ ြည်မည် ြစ်ပပီျား၊ သဆ
ုံ ့် ပ
ုံ ါြ ဤစြ ျားလုံျားမျ ျားထမ
ဲ ှ ၁၀,၀၀၀
ခ မ ြ်ခသ စြ ျားလုံျားြုံ သင် ဆြ်လြ်ရှ ခြွသငခ
့်် ပသည်။ သင်ြ
့် ုံ န္ှမ်ြေ
့် ျမှုရှရန်၊
မမြယ
ုံ ်ြုံယုံကြည်စတ် မလွနြ
် ရ
ဲ န်န္င
ှ ့်် မမြုံယ်ြုံ လွနြ
် ဲစွ မြေျီျားခ မြှ ြ်ရန် ငါ အကြ ပြုခသျား၏။
သင်၏န္ှလုံျားသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အင်မတန် နည်ျားပါျားခသ ရုံ ခသခလျား မတ်မှု ရှ ြေင်ျား ြင၊့််

သင်သည် သ ၍ကြီျားမ ျားခသ အလင်ျားြရ
ုံ လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
ခသြေျ စွ စစ်ခဆျားပပီျား ထပ်သလဲလဲ ခတွျားဆပါြ၊ ၎င်ျားတုံ သမမ
တရ ျား ဟုံတ်မဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် ၎င်ျားတုံ ့်
့်
အသြ်ဟုံတမ
် ဟုံတဆ
် သ
ုံ ည်တြ
ုံ ့် ုံ သင်န ျားလည်လမ်မ
ုံ
ြတ်လျြ်၊
့် ည်။ ဝါြျအနည်ျားငယ်ြသ
လူအြေျြုျို့ြ “ဤသည်မှ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ အသဉ ဏ်ပင
ွ လ
့်် င်ျားခစ ြေင်ျားအြေျြုျို့ထြ်
ဘ မျှမပုံပါ။” သမဟုံ
ုံ ့် တ် “ဤသည်မှ လူတအ
ုံ ့် ျားလှည့်် ြ ျားရန် လ သည့်် ြေရစ်ခတ ်၏
အခယ င်ြုံခဆ င်ခသ သူ ြစ်၏။” ဟုံ ဆရ
ုံ င်ျား၊ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခကြ င်ျားြျြုျားမ မင်ဘဲ
ရှု တ်ြေျခြ င်ျားရှုတ်ြေျကြခပမည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျားြုံ ခ ပ သူတသည်
ုံ ့်
မသန ျားမလည်မှု ြင ့််
မျြ်စြန်ျားကြခပသည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုန္င
ှ ့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ အလွနန
် ည်ျားပါျားစွ
န ျားလည်ပပီျား၊ အစမှ ပန်စရန် သင်ြ
့် ုံ ငါ အကြ ပြု၏။ ခန ြ်ဆျားုံ ြ လထဲြ ြေရစ်ခတ ်၏အခယ င်ြုံ
ခဆ င်ခသ သူမျ ျား ခပေါ်ထြ
ွ ် ြေင်ျားခကြ င့်် သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ခြ ် ပခသ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ြျြုျားခကြ င်ျားမ မင်ဘဲ မရှု တ်ြေျရ၊ ပပီျားလျှင ် သင်တသည်
ုံ ့်
လှည့်် ြ ျားမြ
ှု ုံ
ခကြ ြ်ရွ ျို့ခသ ခကြ င ့်် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားခသ သူတစ်ဦျား မ ြစ်ရ။
ယင်ျားသည် လွနစ
် ွ သန ျားြွယ်ခြ င်ျားမည် မဟုံတ်ခလ ။ မျ ျားစွ စစ်ခဆျားပပီျားသည်ခ
့် န ြ်
ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သမမ တရ ျားမဟုံတ်၊ လမ်ျားြေရီျားမဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
့် ရ ျားသြေင်၏
ခြ ် ပြေျြ်မဟုံတဟ
် ုံ သင်ယုံကြည်ဆဲ ြစ်ပါြ၊ သင်သည် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ်
အ ပစ်ခပျားြေရလမ်မ
ုံ ုံ အလွ
န်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား မရှဘဲ ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ထသ
့်
သသသ သ န္ှင ့်် ရှငျား် လင်ျားစွ ခ ပ ဆထ
ုံ
ျားသည့်် သမမ တရ ျားြုံ သင်လြ်မြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် မသငခ
့်် တ ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ပလလင်ခတ ်ခရှ ျို့ ပန်လ ရခလ ြ်ခအ င် ခြ င်ျားြေျီျားမြေစ ျားရခသ သူတစ်ဦျား ြစ်သည်
မဟုံတခ
် လ ။ ယင်ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ စဉ်ျားစ ျားကြည်ခ
့် လ ။့် အလျင်မလုံန္င
ှ ၊့်် စတ် မန်လြ် မန် မ ြစ်န္င
ှ ၊့််
ပပီျားလျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှုြုံ ြစ ျားပဲတ
ွ စ်ြေုံအ ြစ် သခဘ မထ ျားန္ှင။့််
သင်၏ြေရီျားဆျားုံ ပန်ျားတင
ုံ အ
် တွြ်၊ သင်၏ အလ ျားအလ မျ ျား အတွြ်၊ သင်၏အသြ်တ အတွြ်
စဉ်ျားစ ျားခလ ၊့် ပပီျားလျှင ် မမြုံယြ
် ုံယ် မလှညစ
့်် ျားန္ှင။့်် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
သင်လြ်ြေန္င
ုံ ပ
် ါသခလ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခယရှု ၏ဝည ဉ်ြေန္ဓ ြုံ သင်ခတွျို့ မင်သည်အ
့် ြေျန်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
ခြ င်ျားြင်န္င
ှ ခ
့်် မကြီျားြုံ အသစ်တစ်ြန် ပြုလုံပ်ပပီျား ြစ်လမ့််မည်” မှ

ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ရှ ခြွခနကြသည့်အ
် တွြ၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံ၊

ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ ငါတရှ
ုံ ့် ခြွအပ်သည်၊
့်
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင် မန်ကြ
့် ျားသည့်် အသစ်ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားရှခသ
မည်သည့်် ခနရ ၌မဆုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျား ရှခသ
မည်သည်ခ
့် နရ ၌မဆလ
ုံ ည်ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျား ရှခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခြ ် ပြေျြ်ရခသ
ှ
ခနရ တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ခပေါ်ထန
ွ ျား် ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ခနရ တင
ုံ ျား် ၌
လမ်ျားြေရီျား၊ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသြ်တုံ တည်
ရသည်
ှ
။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ ရှ ခသ အြေါ၌
့်
“ဘုံရ ျားသြေင်သည် လမ်ျားြေရီျား ြစ်၏။ သမမ တရ ျားလည်ျား ြစ်၏။ အသြ်လည်ျား ြစ်၏။” ဟူသည့််
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်တုံ လျစ်
လျြူရှု ြေကဲ့် ြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
့်
သမမ တရ ျားြုံ ရရှခသ အြေါ၌ ပင်လျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ သူတရှ
ုံ ့် ခတွျို့ ပပီဟုံ
မယကုံ ြည်ကြသည့်အ
် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သ ၍ပင် အသအမှတ် မ ပြုကြခပ။
အလွနပ
် င် စျားုံ ရမ်ြွယခ
် ြ င်ျားလှခသ အမှ ျားခပတြ ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည် လူတ၏
ုံ ့်
အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်စပ်ြုံြ်ညမ
ီ ှု မရှန္င
ုံ ပ
် ါ၊ လူသ ျား၏ ခစြေုံငျား် ြေျြ်ခကြ င့်် ခပေါ်ထန
ွ ျား် သည့််
ဘုံရ ျားသြေင် လုံျားဝမဟုံတပ
် ါ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မမ၏အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခသ အြေါ၌၊ မမြုံယပ
် င
ုံ ်
ခရွ ျားြေျယ်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် မမြယ
ုံ ်ပင
ုံ အ
် စီအစဉ်မျ ျားြုံ ြေျမှတ်သည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သူ၌ မမြုံယပ
် င
ုံ ်
ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် မမြယ
ုံ ်ပင
ုံ ် နည်ျားစနစ်မျ ျား ရှသည်။ မည်သည်အ
့် လုံပ်ြုံ သူလုံပ်သည် ြစ်ခစ၊
လူန္င
ှ တ
့်် င
ုံ ပ
် င်ြုံ သ
ုံ ့် တ် လူထ
ုံအပ်ခပ၊ အခယ ြ်စီတုံငျား် ြုံ
့် မဟုံ
့် မှ အကြဉ ဏ်ခတ င်ျားြုံ မလ
့်
သူ၏အလုံပ်အခကြ င်ျား အသခပျားြလည်
ုံ ့်
ျား သ ၍ပင် မလုံအပ်ခပ။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်သခဘ ထ ျား ြစ်သည်အ
့် ပင် လူတင
ုံ ျား် အသအမှတ် ပြုသငသ
့်် ည့်် အြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ မင်
် ုံလျှင၊်
့် ခတွျို့လုံလျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားခန ြ်သုံ လ
့် ုံြလ
ခရှျားဦျားစွ သင်တ၏
ုံ ့် ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျားြုံ စွနပ
် ့် စ်ရမည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သင်၏ြယ
ုံ ်ပင
ုံ အ
် ြန်အသတ်
ထတ
ဲ င
ွ ် ခဘ င်ြေတ် ထ ျားရန်န္င
ှ ့်် သင်၏ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ယူအဆမျ ျားအတွငျား်
့်
ြန်သတ်
ထ ျားရန်တြ
ုံ ့် ုံ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဟုံအရ လုံပ်၊ သည်အရ လုံပ်ဟုံပင်
့်
မခတ င်ျားဆရ
ုံ ခပ။ ထအ
ုံ စ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျားြုံ သင်တုံ မည်
သရှ
ုံ ့် ခြွရမည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ မည်သုံ လြ်
ြေရမည်၊ ထုံ ပင်
့်
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသစ်ခသ အလုံပ်ြုံ မည်သုံ ့်
န ြေရမည်တြ
ုံ ့် ုံ ခများသင်သ
့် ရ ြစ်သည်။ လူသည်
့် ည်၊ ဤသည်မှ လူတုံ လုံ
့် ည်အ
့် ပ်ခဆ င်သင်သ
သမမ တရ ျား မဟုံတသ
် ည့်အ
် ပင် သမမ တရ ျားြုံလည်ျား မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င ့်် သူအခန
ြင့်် ရှ ခြွြ
့်
လြ်ြေပပီျား န ြေသင်ခ
့် ပသည်။

သင်သည် အခမရြန်လူမျြုျား ြစ်သည် ြစ်ခစ၊ ပဗတသျှလူမျြုျား ြစ်သည် ြစ်ခစ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အ ြေ ျားမည်သည့်လ
် ူမျြုျားပင် ြစ်ခနပါခစ၊ သင်၏ြုံယပ
် င
ုံ လ
် ူမျြုျား အြနအ
် ့် သတ်ခဘ င်ထြ
ဲ
ထွြလ
်
သငသ
့်် ည်၊ သင်၏အတတြုံယြ
် ုံ ခြျ ်လွနလ
် ျြ် ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျား၏
ရှု ခထ င်မ
ှ န၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်ြုံ ရှု မင်သငသ
့်် ည်။ ဤနည်ျား ြင့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ခ
ခ ြေရ မျ ျားအခပေါ် ြန်သတ်
ြေျြ်မျ ျား မထ ျားလမ်မ
၌
့်
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသုံ ြစ်
့်
့် ရ ြေင်ျားမှ ယခနခြေတ်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် တစ်စုံတစ်ရ ခသ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် သမဟုံ
ုံ ့် တ် တစ်စတ
ုံ စ်ရ ခသ လူမျြုျားအကြ ျား၌
ခပေါ်ထန
ွ ျား် လ မည်ြုံ မျ ျားစွ ခသ လူတြ
ုံ ့် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင် မင်ကြခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်၏ အခရျားပါမှုသည် အလွနပ
် င် ခလျားနြ်လှသည်တြ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည်လည်ျား အလွနပ
် င် အခရျားပါလှသည် တြ ျား။ လူ၏ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
အခတွျားအခြေေါ်တုံ ြင
ုံ ့် ုံ မည်သလျှ
ုံ ့် င ် အြဲ ြတ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ့်် ၎င်ျားတြ
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွရန်အလငှ
ုံ ့် သင်အ
ုံ ့် တ် မမမျြုျားန္ယ
ွ ်စုံ၏
့် ခန ြင့်် မမ၏လူမျြုျား သမဟုံ
အယူအဆမျ ျားမှ ထျားုံ ခြ ြ်ထြ
ွ သ
် ငသ
့်် ည်ဟုံ ငါခ ပ သည်။ ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင်သ
သင်သည်
့်
သင်အ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင်သ
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ယူအဆမျ ျား၏ ခဘ င်ြေတ် ြေင်ျားြုံ မြေရဘဲ ရှလမ်မ
့် ည်၊ ထသ
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ကြြုဆြ
ုံ ရန်
ုံ ့် သင်သည် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီလမ်မ
ုံ ့် တပ
် ါြ သင်သည်
့် ည်။ သမဟုံ
ထ ဝရအခမှ င်ထထ
ုံ ၌
ဲ ြျန်ရစ်ခနမည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခထ ြ်ြေ ြေင်ျားြုံ ဘယ်ခသ အြေါမျှ
ရရှမည် မဟုံတ်ခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည် ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ြုံ အစ ပြုြေဲ၏
့် ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ ဘုံရ ျား ြစ်သည်။ န္င
ုံ င
် တစ်န္င
ုံ င
် ၊
လူမျြုျားတစ်မျြုျားြသ သီျားသန်ပ့် င
ုံ သ
် ည့်် ဘုံရ ျားအ ြစ် ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူြ
့် ုံယ်သူ မသတ်မှတ်ထ ျားဘ၊ဲ
မည်သည့်ပ
် စ
ုံ ၊ မည်သည့်တ
် ုံငျား် န္င
ုံ င
် ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်သည့်လ
် ူမျြုျားမျှ၏ ခဘ င်ြေတ် ြေင်ျားြုံ မြေဘဲ၊
သူကြစည်ထ ျားသည်အ
့် တုံငျား် အလုံပ်ြုံ လုံပ်ခနသည်။ သင်အ
ုံ စ
ုံ ြုံ တစ်ြေါမျှ
့် ခန ြင့်် ထပ
စတ်မြူျားမြေဲြ
ုံ သ
် ည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ထပ
ုံ စ
ုံ န္ှငပ
့်် တ်သြ်ခသ
့် ူျား ြေင်ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
သငသ
့်် ခဘ ထ ျားသည် ငင်ျားဆန်ခသ သခဘ ထ ျား ြစ်ခြ င်ျား ြစ် န္င
ုံ သ
် ည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် မမြုံယမ
် မ ခြ ်ထတ
ုံ ် ပသည့်် အရပ် ြစ်ခသ တုံငျား် န္င
ုံ င
် န္ှင ့်် လူမျြုျားတသည်
ုံ ့်
တုံြတ
် ုံြ် ဆင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် င် လူအ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ြေွဲ ြေ ျားဆြ်ဆမှု ြေခနရပပီျား ြမဘ ခပေါ်၌
ခြေတ်ခန ြ်အြျန်ဆျားုံ ြစ်ခြ င်ျား ြစ်န္င
ုံ သ
် ည်။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူ၏ဉ ဏ်ပည ရှသည်။
သူ၏ ကြီျား မတ်ခသ တန်ြေျားုံ ၊ သူ၏ သမမ တရ ျားန္ှင ့်် သူ၏စတ်သခဘ ထ ျားအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်သည်

သူန္င
ှ ့်် တစ်စတ်တစ်ဝမ်ျားတည်ျား ြစ်သည့်် လူတစ်စုံြုံ အမှနရ
် ရှြေဲသ
ှု ျ ျားန္ှင ့််
့် ည်၊ အမျြုျားမျြုျားခသ စမ်ျားသပ်မမ
ဒုံြခဆင်ျားရဲမျ ျား၊ အမျြုျားမျြုျားခသ န္ှပ်စြ်မှုမျ ျားြုံ ကြ့်ကြ့်ြေပပီျား သူခန
ျားုံ တင
ုံ ် လုံြန္
် င
ုံ သ
် ည့််
့် ြ်သုံ အဆ
့်
သူသမ်ျားပုံြ်ထ ျားခသ လူစုံ ြစ်သည့်် စလ
ုံ င်ခအ င် သူ ပြုလုံခသ လူတစ်စုံြုံ အမှနပ
် င် သူရရှြေဲသ
့် ည်။
မည်သည်ပ
့် စ
ုံ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် တုံငျား် န္င
ုံ င
် ၏ ြနသ
် ့် တ် ြေင်ျားမျ ျား မရှသည့်် ဘုံရ ျားသြေင်ခ
ွ ျား် ြေင်ျား၏
့် ပေါ်ထန
ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ သူကြစည်ထ ျားသည့်် အတင
ုံ ျား် အလုံပ်ြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခအ င် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ြ
် ုံ ြစ်
့် သည်။
ဤသည်မှ ယုံဒ ပည်၌ ဘုံရ ျားသြေင် လူဇ့် တြေယူြေခ
ဲ့် သ အြေါြ ြဲသ
့် ပင်
ုံ ့် ြစ်သည်၊ ထအ
ုံ ြေါြ
သူ၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ ခရွ ျားန္တ
ုံ ်ရ တွင ် ြ ျားတင
ုံ တ
် င်ြေရ ြေင်ျား အမှုြုံ
စလ
ုံ င်ခစြုံ ့် ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်အခန ြင့်် ထသ
ုံ ုံ ပြုရန်
မှ
့်
မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ယကုံ ြည်ြေကဲ့် ြသည်၊ ထုံ ပင်
် ုံ
့် ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူဇ့် တြေယူပပီျား သြေင်ခယရှု ၏အသွငြ
ခဆ င်ယူရန်မှ မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင်ြေကဲ့် ြသည်။ သူတ၏
ုံ ့် “မ ြစ်န္င
ုံ ”် ဟူသည်အ
့် ြေျြ်မှ သူတအခန
ုံ ့်
ြင့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျြ ဆနြ
် ့် ျင်ြေကဲ့် ြ ြေင်ျား၏ အခ ြေြေအခကြ င်ျားရင်ျား ြစ်လ ြေဲပ့် ပီျား
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ဣသခရလန္င
ုံ င
် ပျြ်စီျား ြေင်ျားသုံ ဦျားတည်
သွ ျားခစြေဲသ
၌လည်ျား
့် ည်။ ယခနခြေတ်
့်
့်
မျ ျားစွ ခသ လူတသည်
ုံ ့်
အလ ျားတူ အမှ ျားမျြုျားြုံ ြျြူျားလွနြေ
် ကဲ့် ြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
ွ ျား် မည့်အ
် ြေျန်
နီျားပပီ ြစ်ခကြ င်ျားြုံ အစွမ်ျားြန
ုံ ် ခကြည ကြခသ ်လည်ျား၊ တစ်ြေျန်တည်ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျကြသည်။ သူတ၏
ုံ ့် “မ ြစ်န္င
ုံ ”် ဟူသည်အ
့် ြေျြ်ြ
သူတစ
ုံ ့် တ်ြူျားန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား၏ အြန်အသတ်
မျ ျားအတွငျား် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ထပ်မ၍
့်
ခဘ င်ြေတ်ထ ျားကြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င်ပ
့် င် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ အမှတ်မထင်
ခတွျို့ ကြြုသွ ျားပပီျားသည်ခ
့် န ြ် ရုံနကြမ်
် ့်
ျားြျယ်ခလ င်စွ န္ှင ့်် အခတ မသတ် ရယ်ခမ တတ်ကြခသ
လူမျ ျားစွ ြုံ ငါခတွျို့ ြူျားြေဲပ့် ပီ။ သခသ
ုံ ့်
် ထရ
ုံ ယ်ခမ ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပစ်တင်ရှုတ်ြေျပပီျား
ခစ ်ြ ျားြေဲက့် ြသည့်် င်္ျြူျားလူမျြုျားမျ ျား၏ လုံပ်ရပ်န္င
ှ ့်် ဘ မျှမ ြေ ျားန ျားပါ။ သမမ တရ ျား၏ မျြ်ခမှ ြ်၌
သင်တသည်
ုံ ့်
ရုံ ခသခလျား မတ် ြေင်ျား မရှကြခပ၊ ထထြ်
ုံ ့်
မြ သင်တ၏သခဘ
ုံ ့်
ထ ျားမှ လည်ျား
သမမ တရ ျားြုံ ခတ ငတ
့်် သည့်် သခဘ ထ ျားမျြုျား သ ၍ပင် မဟုံတ်ခပ။ သင်တသည်
ုံ ့်
မစဉ်ျားစ ျား
မဆင် ြေင်ဘဲ ခလ့်လ ရုံ သြ်သြ် ခလ့်လ ကြပပီျား အပူအပင်အခကြ င်အ
့်် နကြသည်။
့် ကြမရှ ခစ ငခ
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ခလ့်လ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခစ ငခ
့်် မျှ ် ြေင်ျားမှ သင်အ
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
့် ခန ြင့်် အဘယ်အရ ြုံ ရန္င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံယတ
် ုံငြ
် ုံယြ
် ျ လမ်ျား ပ ြေင်ျားြုံ သင်ရရှ ြေင်ျား ြစ်မည်ခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျားြုံ သင်ပုံငျား် ြေ ျားမသန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ြုံယတ
် ုံင ်
့်
မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ြ
် ုံအတွ
ြ် သင်သည် မည်သည်န
့် ည်ျား ြင့်် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီမည်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်
့်
ခပေါ်ထန
ွ ျား် ခသ ခနရ တုံငျား် သည် သမမ တရ ျားခြ ် ပ ြေင်ျားြေရခသ ခနရ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အသ

ရှမည် ြစ်ခသ ခနရ ြစ်သည်။ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အသြုံ
ကြ ျားန္င
ုံ လ
် မ့််မည် ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ
ြယ
ုံ တ
် င
ုံ ် မင်ခတွျို့ န္င
ုံ ြ
် ုံအတွ
ြ် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီသမ
ူ ျ ျား ြစ်သည်။ သင်၏ အယူအဆမျ ျားြုံ
့်
ခဘျားြယ်ထ ျားခလ ။့် တတ်တတ်ခနြ ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခသခသြေျ ြေျ ြတ်ခလ ။့်
သင်အ
့်် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ြ
့် ခန ြင့်် သမမ တရ ျားြုံ ခတ ငတ
့် ုံ ဉ ဏ်အလင်ျား
ခပျားလမ်မ
ှ ့်် သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်န ျားလည်လမ်မ
ုံ ”်
့် ည် ြစ်ပပီျား သူ၏အလုံန္င
့် ည်။ “မ ြစ်န္င
ဟူသည့်် သငအ
့်် မင်မျ ျားြုံ ခဘျားြယ်ထ ျားခလ ။့် လူမျ ျားအခန ြင့်် တစ်စတ
ုံ စ်ြေြ
ုံ ုံ မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ
ယုံကြည်ခလခလ၊ ယင်ျားမှ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေ မျ ျားခလခလ ြစ်သည်။ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဉ ဏ်ပည သည် ခြ င်ျားြင်ထြ် မ ျားမ ျားစွငစ
့်် င
ွ ့်် မငမ
့်် ျားခပ၏၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အကြအစည်မျ ျားသည်လည်ျား လူ၏ အကြအစည်မျ ျားထြ် သ ၍ မငမ
့်် ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံပ်သည် လူအခတွ
ျားအခြေေါ်န္င
ှ ့်် အယူအဆတ၏
ုံ ့် အြန်အသတ်
မျ ျားြုံ သ လွနခ
် သ ခကြ င့််
့်
့်
ြစ်သည်။ တစ်စတ
ုံ စ်ြေုံသည် မ ြစ်န္င
ုံ ဟ
် ုံ ထင်ရခလခလ၊ ယင်ျား၌ ရှ ခြွန္င
ုံ သ
် ည့်် သမမ တရ ျား
သ ၍မျ ျားခလခလ ြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ြေသ
ုံ ည် လူတ၏
ုံ ့် အယူအဆန္ှင ့်် စတ်ြျားူ န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားထြ်
ခြျ ်လွနခ
် သ အရ ြစ်ခလခလ၊ ယင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံဆန္ဒ သ ၍ပါခလခလ ြစ်သည်။
အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် မည်သည့်ခ
် နရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူြ
် ူ ထုံတ်ခြ ်သည် ြစ်ခစ
့် ုံယသ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ပင် ြစ်သည်။ ထုံ ပင်
ွ ျား် သည့်် နည်ျားဟန် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ဘုံရ ျားသြေင် ခပေါ်ထန
တည်ခနရ ခကြ င ့်် သူ၏အန္ှစ်သ ရမှ ဘယ်ခသ အြေါမျှ ခ ပ င်ျားလဲမည် မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခ ြေရ မျ ျား မည်သည့်ခ
် နရ ၌ ရှသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်သခဘ ထ ျားြ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှပါ၊
ထုံ ပင်
် နရ ၌ ရှသည် ြစ်ခစ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေရ မျ ျား မည်သည့်ခ
လူသ ျားအ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျားသြေင် ြစ်သည်၊ ယင်ျားအြေျြ်မှ သြေင်ခယရှု သည် ဣသခရလလူမျြုျားတ၏
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသ မဟုံတဘ
် ဲ အ ရှ၊ ဥခရ ပန္ှင ့်် အခမရြတြ
ုံ ်ရှ လူအ ျားလုံျား၏ ဘုံရ ျား ြစ်သည်သ မြ၊
စကြဝဠ တစ်ြေလ
ုံ ုံျား၌ တစ်ဆတ
ူ ည်ျားခသ ဘုံရ ျားပင် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ ငါတုံ ့်
ရှ ခြွကြပါစ။ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သူ၏မန်မမြ်
ြေင်ျားမျ ျားထဲတွင ် ရှ ခြွကြပါစ။ုံ ့် ထုံ ပင်
့်
့်
သူ၏ခ ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ အမီလုံြက် ြပါစ။ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် လမ်ျားြေရီျား ြစ်သည်၊ သမမ တရ ျားလည်ျား
ြစ်သည်၊ အသြ်လည်ျား ြစ်သည်။ သူ၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
တစ်ပပြုင်တည်ျား တည်ရကြသည်
ှ
၊ သူ၏ စတ်သခဘ ထ ျားန္ှင ့်် ခ ြေရ မျ ျားသည်လည်ျား လူသ ျားမျ ျားအြုံ ့်
အစဉ် လမ်ျားြွငခ
့်် ပျားထ ျားသည်။ ြေျစ်ခသ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ တ၊ုံ ့် ဤန္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထဲ၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ သင်တုံ မင်
ုံ မ
် ည်ဟုံ ငါခမျှ ်လငသ
့်် ည်၊ ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ထသ
ဲ ုံ ့်
့် န္င

သင်တခရှ
ုံ ့် ျို့တုံျားလျြ် လှမ်ျားသွ ျားသည်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြေလှမ်ျားမျ ျား ခန ြ်သုံ စတင်
ခလျှ ြ်လှမ်ျားပပီျား
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားြုံ ခစ ငခ
့်် မျှ ်ခနကြသူမျ ျားအတွြ် ဘုံရ ျားသြေင် ပင်ဆင်ခပျားထ ျားသည့််
လှပခသ ခြ င်ျားြင်သစ်န္င
ှ ့်် ခ မကြီျားသစ်ဆသ
ီ ုံ ဝင်
့်် ည်။
့် ည်ဟုံ ငါခမျှ ်လငသ
့် ခရ ြ်ကြ လမ်မ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခပေါ်ထန
ွ ျား် ြေင်ျားသည် ခြေတ်သစ်တစ်ခြေတ်ြုံ အစ ပြုြေဲ၏
့် ” မှ

၃။ ဘုရ ားသခင်ကု ယံကု ကည်ရ ၌ သင်သည် ဘုရ ားသခင်နင
ှ ်ို့ သ မန်
ဆက်ဆတ
ံ ရားကု တည်တဆ က်သငသ
်ို့ ည်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ရ တွင၊် သင်သည် အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ြစစြုံ ခ ြရှငျား် ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားမရှပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျား၏ အဓပပ ယ် ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား တည်ခဆ ြ် ြေင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်ခမှ ြ်တွင ်
ပငမ်သြ်ခသ စတ်န္လ
ှ ုံျား ြင ့်် လုံျားဝ ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားရှ ြေင်ျားမှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မည်သည့်အ
် မှုြုံမဆုံ သသယမဝင်န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ မ ငင်ျားပယ်န္င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏ အမှုြုံ
န ြေန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်ခမှ ြ်တွင ် မှနြ
် န်ခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား
ရှ ြေင်ျား၊ မမြုံယတ
် ုံငအ
် တွြ် အစီအစဉ်မျ ျား မလုံပ် ြေင်ျားန္ှင ့်် အရ ြေပ်သမ်ျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားမသ ျားစ၏
ုံ
အြျြုျားစီျားပွ ျားမျ ျားြုံ ပထမဦျားစွ စဉ်ျားစ ျားဆင် ြေင် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခစ ငက့်် ြည့်မ
် ြ
ှု ုံ လြ်ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမမှုမျ ျားအ ျား န ြေ ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ သင်
လုံပ်ခဆ င်သမျှ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်ခမှ ြ်တွင ် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ပငမ်သြ်ခစန္င
ုံ ရ
် မည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ သင်န ျားမလည်လျှငပ
် င်၊ သင်၏တ ဝန်န္င
ှ ့်် ဝတတရ ျားမျ ျားြုံ
သင်စမ
ွ ်ျားခဆ င်န္င
ုံ သ
် မျှ အခြ င်ျားဆျားုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခနဆဲ ြစ်ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံသည် သငထ
့််
ထုံတခ
် ြ ် ပသည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ ခဆ င်ရွြခ
် လ ၊့် ယင်ျားသည် ခန ြ်ြျလွနျား် လမ်မ
့် ည်မဟုံတ။်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပုံမန
ှ ် ြစ်လ သည့်အ
် ြေါ သင်သည် လူမျ ျားန္ှငလ
့်် ည်ျား
ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားမျ ျား ရှလမ်မ
့် ည်။ အရ အ ျားလုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏
အခ ြေြေအုံတ် မစ်အခပေါ်တွင ် တည်ခဆ ြ်ထ ျားသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
စ ျားခသ ြ်ခလ ၊့် ထခန
ုံ ့် ြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခလ ၊့်
သင်၏အ မင်မျ ျားြုံ အမှန ် ပင်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
် ့် ျင်ြုံ သ
ုံ ့် တ် အသင်ျားခတ ်ြုံ ခန္ှ ငယ
့်် ှြ်ြုံ ့်
့် မဟုံ

တစ်စတ
ုံ စ်ရ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားအ ျား ခရှ င်ရှ ျားခလ ။့် သင်၏ ညီအစ်ြခ
ုံ မ င်န္မ
ှ မျ ျား၏
အသြ်တ မျ ျားြုံ အြျြုျားမ ပြုသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြမ
ုံ ျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ှ ၊့်် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
အခထ ြ်အြူမ ပြုသည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မခ ပ န္ှင၊့်် ပပီျားလျှင ် ရှြြ
် ွြ်ခြ င်ျားခသ
မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မလုံပ်ခဆ င်န္င
ှ ။့်် သင် လုံပ်သမျှတင
ုံ ျား် တင
ွ ် တရ ျားမျှတပပီျား င်္ုံဏသ
် ြခ ရှြ သင်၏
လုံပ်ရပ်တုံငျား် ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်၌ တင်တ
့် ယ်သည်ြုံ ခသြေျ ခစခလ ။့် တစ်ြေါတစ်ရတွင ်
ဇ တပြတသည် အ ျားနည်ျားခြ င်ျား အ ျားနည်ျားန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား အြျြုျားအ မတ်အတွြ်
ခလ ဘမကြီျားဘဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏မသ ျားစုံ အြျြုျားမျ ျားြုံ သင် ဦျားစ ျားခပျားန္င
ုံ ရ
် မည် ြစ်ပပီျား၊ တရ ျားသ ြင ့််
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ရ
် မည်။ ဤနည်ျားလမ်ျား ြင ့်် သင်လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
သင်၏ဆြ်ဆခရျားသည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ခပလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆြ်ဆခရျား မည်သရှ
ုံ ့် သနည်ျား” မှ

သင် လုံပ်သည့်အ
် ရ တုံငျား် တင
ွ ၊် သင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား မှနသ
် ည်၊ မမှနသ
် ည်ြုံ သင်
ဆန်ျားစစ်ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားအတင
ုံ ျား် သင်လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ခပသည်။ ဤသည်မှ အနမ်ဆ
့် ျားုံ စန္ှုနျား် ြစ်သည်။ သင်၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ဆန်ျားစစ်ခလ ၊့် ပပီျားလျှင ် မမှနြ
် န်ခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား ထွြ်ခပေါ်သည်ြုံ
ရှ ခတွျို့ပါြ၊ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ ခြျ ြေင
ုံ ျား် န္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှခလ ။့် ထသ
ုံ ုံ ြင
် န်ခသ သူတစ်ဦျား
့် ့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် မှနြ
ြစ်လ လမ်မ
် ျား ြင ့်် ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား
့် ည်၊ အ ပန်အလှနအ
ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်သည်ြုံ ပသပပီျား၊ သင်လုံပ်ခဆ င်သမျှတသည်
ုံ ့်
သင် ြုံယတ
် ုံငအ
် တွြ် မဟုံတ်၊
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ြစ်သည်ြုံ ပခပသည်။ သင် လုံပ်ခဆ င်သမျှန္င
ှ ့်် ခ ပ ဆသ
ုံ မျှတွင၊်
သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ တည်မ
့် န
ှ ခ
် အ င်ထ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သင်၏ လုံပ်ရပ်မျ ျားတင
ွ ် ခ ြ ငမ
့်် တ်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှခလ ၊့်
ပပီျားလျှင ် သငစ
့်် တ်ြေစ ျားမှုမျ ျား၏ ဦျားခဆ င်မြ
ှု ုံ မြေန္ှင၊့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်ြုံယ်တုံင၏
် အလုံအတုံငျား်
မလုံပ်ခဆ င်န္င
ှ ။့်် ဤသည်တမှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ပြုမူခနထင
ုံ ရ
် မည့််
အခ ြေြေစည်ျားမျဉ်ျားမျ ျား ြစ်သည်။ ခသျားငယ်ခသ အရ မျ ျားြ လူတစ်ဦျား၏ ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့််
ဝည ဉ်အသြ်တ တြ
ုံ ့် ုံ ထုံတခ
် ြ ် ပန္င
ုံ ခ
် သ ခကြ င၊့်် တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားလမ်ျားခကြ င်ျားခပေါ်သုံ ဝင်
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
့် ခရ ြ်ရန်၊ သူ၏ ရည်ရွယြေ
သူ၏ဆြ်ဆခရျားြုံ ဦျားစွ ပြု ပင်ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား
ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်သည့်အ
် ြေါမှသ လျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရန္င
ုံ ၏
် ။ ထအ
ုံ ြေါမှသ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြုံငတ
် ွယ်ခ ြရှငျား် ြေင်ျား၊ ပြု ပင် ြေင်ျား၊ ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားန္ှင ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတုံ ့်
ရည်ရွယ်သည့်် အြျြုျားတရ ျားြုံ သင်၌ ရရှန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ လူသ ျားမျ ျားသည်
၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထဲတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ထန်ျားသမ်ျားထ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ြုံယ်ခရျားြယ
ုံ ်တ
အြျြုျားအ မတ်ြုံ မလုံြ်စ ျားပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် အြေွငအ
့်် လမ်ျားမျ ျားြုံ (ဇ တပြတ
အသ ြင)့်် ခတွျားခတ ြေင်ျား မ ပြုဘဲ၊ ယင်ျားအစ ျား အသြ်တ ဝင်ခရ ြ်မှု ဝန်ထပ
ုံ ်ဝန်ပျားုံ ြုံ
ထမ်ျားရွြ်ြ ၊ သမမ တရ ျားြုံ လုံြစ
် ျားရန် အခြ င်ျားဆျားုံ လုံပ်ခဆ င်ကြပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ
န ြေကြပါြ- ဤအရ ြုံ သင် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်လုံြ်စ ျားခသ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား
မှနြ
် န်လမ်မ
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပုံမန
ှ ် ြစ်လ လမ်မ
ှ ့််
့် ည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
မမ၏ ဆြ်ဆခရျားြုံ မှနြ
် န်ခစ ြေင်ျားြုံ မမ၏ ဝည ဉ်ခရျားရ ြေရီျားထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျား၏
ပထမခ ြေလှမ်ျား ြစ်သည်ဟုံ ခ ပ န္င
ုံ သ
် ည်။ လူသ ျား၏ ြကြမမ သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လြ်ထတ
ဲ ွင ် ရှပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တ်သ ျားထ ျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရယူ ြေင်ျားြြေ
ုံ န္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှမရှမှ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ် ြေင်ျား
ရှမရှဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် မူတည်သည်။ သင်တ
ွ ် အ ျားနည်ျားသည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မန ြေသည့်် အစတ်အပင
ုံ ျား် မျ ျား
့် င
ရှခြ င်ျားရှန္င
ုံ သ
် ည်- သခသ
ုံ ့်
် သင်၏အ မင်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား မှနြ
် န်သခရွ ျို့၊ ပပီျားလျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား မှနြ
် န်ပပီျား ခလျ ်ြန်သခရွ ျို့၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရရန် အရည်အြေျင်ျား ပည့်မ
် ီခပသည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား
မရှသည်အ
့် ပင် ဇ တပြတအတွြ်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်၏မသ ျားစအ
ုံ တွြ် လုံပ်ခဆ င်ပါြ၊ သင်မည်မျှ
ကြြုျားစ ျား လုံပ်ခဆ င်သည် ြစ်ခစ အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်လမ်မ
ှ ့််
့် ည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပါြ၊ အ ြေ ျားအရ အ ျားလုံျားသည် ခနရ တြျ ရှလမ်မ
့် ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ြေ ျားမည်သည်အ
့် ရ ြုံမျှ မကြည့်ဘ
် ၊ဲ သင်မည်သြ
ူ ့် ုံ ယုံကြည်သည်၊
မည်သအတွ
ူ ့်
ြ် သင်ယုံကြည်သည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် အဘယ်ခကြ င ့်် သင်ယုံကြည်သည်ဆသ
ုံ ည့််
ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ ယုံကြည် ြေင်ျား အ မင်မျ ျား မှနြ
် န် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည်ြုံ ကြည့်၏
် ။ ဤအရ မျ ျားြုံ
သင်သည် ရှငျား် လင်ျားစွ မင်န္င
ုံ ပ် ပီျား ခြ င်ျားစွ စီမြေန်ြေွ့် ထ
ဲ
ျားခသ သင်၏အ မင်မျ ျား ြင့််
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ သင်သည် သင်၏အသြ်တ တွင ် တုံျားတြ်မှု
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပေါ်သုံ ဝင်
့် ည် ြစ်ြ လမ်ျားခကြ င်ျားမှနခ
့် ည်။
့် ခရ ြ်ရန်လည်ျား ခသြေျ လမ်မ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပုံမန
ှ မ
် ြစ်သြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ ယုံကြည် ြေင်ျား အ မင်မျ ျား
လွဲခြေျ ်ခနပါြ အ ြေ ျားအရ အ ျားလုံျား အြေျည်ျားန္ျားီှ ြစ်ြ မည်မျှ သင် ကြြုျားစ ျားယကုံ ြည်ပါခစ၊
အဘယ်အရ ြမ
ုံ ျှ ရရှလမ်မ
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င

ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ သည့်ခ
် န ြ်တွငသ
် ၊ ဇ တပြတြုံ သင် စွနလ
် ့် တ်သည့်အ
် ြေါ၊ ဆုံခတ င်ျားသည့်အ
် ြေါ၊
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေသည့်အ
် ြေါ၊ သည်ျားြေသည့်အ
် ြေါ၊ န ြေသည့်အ
် ြေါန္ှင ့်် သင်၏ညီအစ်ြခ
ုံ မ င်န္မ
ှ မျ ျားြုံ
ြူညသ
ီ ည့်အ
် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် မမြုံယ်ြုံယ် အသျားုံ ြေသည့်အ
် ြေါ စသည့်အ
် ြေါတတွ
ုံ ့် င ်
ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ြေျီျားမမ
ွ ်ျား ြေင်ျားြုံ သင် ရရှလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆြ်ဆခရျား မည်သရှ
ုံ ့် သနည်ျား” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လူတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်ပ၊ုံ လူတြေျစ်
ုံ ့် မတ်န္ျားုံ ပန္
ုံ င
ှ ့်် စတ်ခြျနပ်ခစပုံသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ဝည ဉ်ခတ ်ြုံ ၎င်ျားတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျား ြင ့်် ထခတွျို့ ပပီျား ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင ့်် သူ၏
စတ်ခြျနပ် ြေင်ျားြုံ ရရှပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် ြေျတ်ဆြ်ရန်
၎င်ျားတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားြုံအသျားုံ ပြု ြေင်ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် မှုြုံ ြေရ ြေင်ျား ြစ်သည်။
အြယ်၍ သင်သည် ပုံမန
ှ ဝ
် ည ဉ်ခရျား အသြ်တ ြုံ ရရှလုံပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားတစ်ရပ်ြုံ ထူခထ င်လုံပါြ သင်သည် ပထမဦျားစွ သင်၏န္ှလုံျားသ ျားြုံ သူအ
့် ျား
ခပျားအပ်ရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် သင်၏န္ှလုံျားသ ျားြုံ ပငမ်သြ်ခစပပီျား သင်၏
န္ှလုံျားသ ျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ြုံယခ
် တ ်ထ၌ သွနျား် ခလ င်ျားပပီျားမသ
ှ
သင်သည် ပမ
ုံ န
ှ ဝ
် ည ဉ်ခရျားအသြ်တ ြုံ
တ ြည်ျား ြည်ျား ြစ်ခပေါ်ခစန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်မတ
ှု ွင ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏
ုံ ့်
့် ည်။ လူတ၏
န္ှလုံျားသ ျားြုံ သူအ
ုံ ့် ပင် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် န္ှလုံျားသ ျားသည် သူထ
့် ုံ ြ
် တ ်၏
့် ျား မခပျားပါြ၊ ထအ
့် ၌ မရှသြဲသ
့် ုံယခ
ဝန်ထပ
ုံ ်ဝန်ပျားုံ ြုံ မမတုံ ြ
် င
ုံ ၏
် ဝန်ထပ
ုံ ်ဝန်ပျားုံ ြဲသ
့် ုံ သခဘ
မထ ျားပါြ၊ သူတလုံ
ုံ ့် ပ်သမျှတင
ုံ ျား် သည်
့် ုံယတ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လမ်လည်လှညစ
့်် ျားခသ လုံပ်ရပ်၊ ဘ သ ခရျားသမ ျားမျ ျား၏ လုံပ်ရပ်တစ်မျြုျား ြစ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျီျားမမ
ွ ်ျားမြ
ှု ုံ မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူမျြုျားထမှ မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ
မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဤလူမျြုျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုအြုံ အ
် တစ်ဦျားအ ြစ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ထြ
ဲ
့် ြည့်ြေ
အလှဆင်မတ
ှု စ်ြေပ
ုံ မ ၊ မလုံလ ျားအပ်သြဲသ
့် ုံ အသ
ျားုံ မဝင်ခသ အရ တစ်ြေုံသ ြစ်သည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူစ ျားမျြုျားြုံ အသျားုံ မ ပြုခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတင
ွ ် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
လုံပ်ခဆ င်မအ
ှု တွြ် အြေွငအ
့်် ခရျား မရှရုံ မြ၊ ၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် လ
ုံ င်ြေရ ြေင်ျား အ ြစ်တင
ွ ်
တန်ြုံျားတစ်ြေုံတစ်ခလပင် မရှခြေျ။ ဤလူစ ျားမျြုျားသည် အမှနတ
် ွင ် လမ်ျားခလျှ ြ်ခနခသ
အခလ င်ျားခြ င် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အသျားုံ ပြုန္င
ုံ သ
် ည့်အ
် ရ
ဘ မျှမရှဘဲ၊ ဆနြ
် ့် ျင်ဘြ်အ ျား ြင ့်် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် စ တန်၏ အပင
ုံ စ
် ီျား ြေင်ျား ြေရြ
အလွနအ
် မင်ျား ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျား ြေရပပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူတြ
ုံ ့် ုံ
သုံတသ
် င်ြယ်ရှ ျားလမ်မ
ုံ ့် ုံ အသျားုံ ပြုရ တွင ်
့် ည်။ ခလ ခလ ဆယ်တွင၊် လူတြ

သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် အမှုအရ မျ ျား ပပီျားစီျားရန်အလငှ
ုံ ့် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လုံလ ျားအပ်ခသ
အစတ်အပင
ုံ ျား် မျ ျားြုံ အသျားုံ ပြုသည်သ မြ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မလုံလ ျားအပ်ခသ အစတ်အပုံငျား် မျ ျားြလ
ုံ ည်ျား
စလ
ုံ င်ခစပပီျား ခ ပ င်ျားလဲခစသည်။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ထတွင ် သွနျား် ခလ င်ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား
သူ၏ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ပငမ်သြ်ခနန္င
ုံ ပ
် ါြ သင်သည် သနရ
် ့် ှငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်အ ျား ြင ့််
အသျားုံ ပြုြေရရန်၊ သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အလင်ျားခပျားမြ
ှု ုံ ရရှရန်
အြေွငအ
့်် ခရျားန္ှင ့်် အရည်အြေျင်ျားမျ ျား သင်၌ ရှလမ်မ
ုံ ့်
မြ သင်၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထထြ်
သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်ြ ခြ င်ျားခအ င် ပြုခပျားရန် အြေွငအ
့်် ခရျား ရရှလမ်မ
ှ ုံျားြုံ
့် ည်။ သင်၏ စတ်န္လ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သင်ခပျားအပ်လုံြခ
် သ အြေါ အ ပြုသခဘ ခဆ င်သည့်ဘ
် ြ်တွင၊် သင်သည်
ပမ
ုံ န
ုံ ြ်ရှုင်ျားခသ ဝင်ခရ ြ်မန္
ှု င
ှ ့်် ပမ
ုံ ုံ မငမ
့်် ျားခသ ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်မြ
ှု ုံ ရရှန္င
ုံ သ
် ည်။
အပျြ်သခဘ ခဆ င်သည့်ဘ
် ြ်တင
ွ ၊် သင်သည် သင်ြုံယ်တုံင၏
် အမှ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ
ပမ
ုံ န
ုံ ျားလည်လ လမ်မ
် ည်ျားခပျားရန်အတွြ် ကြြုျားစ ျားရန် ပ၍
ုံ
့် ည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်ြုံ ြည့်ဆ
စတ်အ ျားထြ်သန်လမ်မ
် လှုပ်မ ြစ်ဘဲ တြ်တြ်ကြကြ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သင်သည် မတုံနမ
ဝင်ခရ ြ်လမ်မ
် န်ခသ လူတစ်ခယ ြ် ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ဤသုံ ြင
့် ည်။
့် ၊့်် သင်သည် မှနြ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပုံမှနဆ
် ြ်ဆခရျားတစ်ြေုံတည်ခဆ ြ်ရန်
အလွနအ
် ခရျားကြီျား၏” မှ

အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားရလ
ှ ုံပါြ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်ထ လှညရ
့်် မည်။ ယင်ျားြုံ အခ ြေြေအုံတ် မစ်အ ြစ်ထ ျား၍၊ သင်သည် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှငလ
့်် ည်ျား
ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားရှလမ်မ
့်် ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားမရှပါြ၊ အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့််
့် ည်။ သငတ
ဆြ်ဆခရျားြုံ သင်မည်မျှပင် ထန်ျားသမ်ျားခစြ မူ၊ သင်သည် မည်မျှပင် အလုံပ်ကြြုျားစ ျားခစြ မူ၊
သင်သည် မည်မျှပင် အ ျားထုံတ်ခစြ မူ၊ အ ျားလုံျားသည် အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ် လူသ ျား၏
သခဘ တရ ျား ြေယူြေျြ်န္င
ှ သ
့််
ပတ်သြ်ခပမည်။ လူမျ ျားြ သင်ြ
ွ ်ျားကြရန် သင်သည်
့် ုံ ြေျီျားမမ
လူအ
ှ ့်် လူသခဘ
တရ ျားြေယူြေျြ်တအ
ုံ ့် ျား ြင့်် လူသ ျားမျ ျားအလယ်တင
ွ ် သင်၏အခနအထ ျားြုံ
့် မင်န္င
့်
ထန်ျားသမ်ျားခနသည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လူမျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားမျ ျားြုံ ထူခထ င်ရန် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ လုံြ်န ြေင်ျား မရှခပ။ အြယ်၍ သင်သည် အ ြေ ျားလူမျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားြုံ
အ ရုံ မစြ
ုံ ်ဘဲ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားြုံသ ထန်ျားသမ်ျားလျှင၊် အြယ်၍ သင်သည်
သင်စ
ှ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ခပျားအပ်ပပီျား ြုံယခ
် တ ်ြုံ န ြေရန်လုံလ ျားလျှင၊်
့် တ်န္လ
အ ြေ ျားသူမျ ျားအ ျားလုံျားန္ှင ့်် သင်၏ ဆြ်ဆခရျားသည် အလုံအခလျ ြ် ခလျ ်ြန်လ ခပမည်။

ဤနည်ျားအ ျား ြင့်် ထဆ
ုံ ြ်ဆခရျားမျ ျားြုံ ဇ တထဲ၌ မဟုံတဘ
် ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ အုံတ် မစ်ခပေါ်တင
ွ ် တည်ခထ င်ထ ျားခပသည်။ ဇ တြူျားလူျားဆြ်ဆမှု
လုံျားဝနီျားပါျားမရှခသ ်လည်ျား စတ်ဝည ဉ်၌ မတ်သဟ ယြွဲျို့ မှု၊ အ ပန်အလှနခ
် မတတ ၊
အ ပန်အလှနန္
် စ
ှ ်သမ်မ
ှု င
ှ ့်် အြေျင်ျားြေျင်ျား ခထ ြ်ပခ
ုံ ့်
ုံျားစြ
ုံ ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် န္
့် ပျားမှုတုံ ရှ
့် သည်။ ၎င်ျားတအလ
ခြျနပ်ခစခသ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ အခ ြေြေ၍ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြစ်၏။ ယင်ျားဆြ်ဆခရျားမျ ျားြုံ လူသ ျား၏
အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ် သခဘ တရ ျားြေယူြေျြ်ခပေါ်တင
ွ ် အ ျားထ ျား ြေင်ျား ြင့်် ထန်ျားသမ်ျားထ ျားသည်
မဟုံတဘ
် ၊ဲ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ဝန်ြုံထမ်ျားရင်ျား အလွနသ
် ဘ ဝြျစွ
ြစ်ထန
ွ ျား် လ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ၎င်ျားသည် လူလုံပ်အ ျားထတ
ုံ ်မှုမျ ျား မလုံအပ်ခပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၏ အခ ြေြေစည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားန္ှငအ
့်် ညီ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ရန်သ လုံအပ်သည်။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်ြုံ အခရျားထ ျားရန် လုံလုံလ ျားလ ျားရသခလ
ှ
။ ဘုံရ ျားသြေင်
ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် “အခကြ င်ျားမဲခ
ှ
။ သင်စ
ှ ုံျားြုံ
့် သ သူ” ြစ်ရန် သင်လုံလုံလ ျားလ ျားရသခလ
့် တ်န္လ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား အကြင်ျားမဲခ
့် ပျားြ လူမျ ျားအလယ်တွင ် သင်အ
့် ခနအထ ျားြုံ ဥခပြခ ပြုရန်
သင်လုံလုံလ ျားလ ျား ရှသခလ ။ သင်န္င
ှ ့်် အဆြ်အသွယ်ရှသူအ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင ် သင်သည် မည်သန္
ူ င
ှ ့််
အခြ င်ျားဆျားုံ ဆြ်ဆခရျားရသနည်
ှ
ျား။ မည်သန္
ူ င
ှ ့်် အဆျားုံ ရွ ျားဆျားုံ ဆြ်ဆခရျား ရှသနည်ျား။ လူတန္ှ
ုံ ့် င ့််
သင်၏ဆြ်ဆခရျားမျ ျားသည် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်သခလ ။ သင်သည် လူအ ျားလုံျားြုံ တန်ျားတည
ူ မ
ီ ျှ
ဆြ်ဆသခလ ။ သင်၏ဆြ်ဆခရျားအ ျားလုံျားြုံ သင်၏အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ်
သခဘ တရ ျားြေယူြေျြ်န္င
ှ အ
့်် ညီ ထန်ျားသမ်ျားထ ျားသခလ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ
အုံတ် မစ်ခပေါ်တွင ် တည်ခဆ ြ်ထ ျားသခလ ။ လူတစ်ဦျားသည် သူ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
မခပျားပါြ သူ၏ဝည ဉ်သည် ထူသွ ျားသည်၊ ထသ
ုံ ွ ျားပပီျား သတမဲ့်သွ ျားသည်။ ထလ
ုံ ူစ ျားသည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ဘယ်ခသ ြေါမျှ န ျားလည်မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ဘုံ
ှ ပ
့်် မ
ုံ ှန ်
့် ရ ျားသြေင်န္င
ဆြ်ဆခရျားြုံ ဘယ်ခသ ြေါမျှ ရမည်မဟုံတခ
် ပ။ ထလ
ုံ ူစ ျား၏ စတ်သခဘ ထ ျားသည် ဘယ်ခသ ြေါမျှ
ခ ပ င်ျားလဲမည်မဟုံတခ
် ပ။ လူတစ်ဦျား၏ စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားဟူသည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
သူ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ အကြင်ျားမဲခ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မှ ဉ ဏ်ပင
ွ မ
့်် န္
ှု င
ှ ့်် အလင်ျားခပျားမြ
ှု ုံ
့် ပျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္တ
ရရှ ြေင်ျား ြစ်စဉ်ခပတည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်သည် လူတစ်ဦျားအ ျား တြ်ကြစွ
ဝင်ခရ ြ်လ ခစန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ အပျြ်
သခဘ ခဆ င်ခသ ြဏ္ဍမျ ျားအခကြ င်ျား သရှလ ပပီျားခန ြ်
့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ထုံတ်ပယ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျား ရှခစသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ထ သင်စ
ှ ုံျားြုံ ခပျားခသ အဆင်ြ
့် တ်န္လ
့် ုံ
သင်ခရ ြ်လ ြေျန်တွင ် သင်ဝ
ှု ုံငျား် ြုံ သင်သတမူန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
့် ည ဉ်အတွငျား် မှ သမ်ခမွျို့ခသ ခရွ ျို့လျ ျားမတ
ရှလမ်မ
့်် တ
ှု င
ုံ ျား် န္ှင ့်် အလင်ျားရမှုတုံငျား် ြုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ လြ်ြေရရှခသ ဉ ဏ်ပွငမ

သင်သလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ ြုံ ထန်ျားထ ျားခလ ၊့် သုံ ြစ်
့် လျှင ် သင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြုံ ြေရခသ လမ်ျားခကြ င်ျားအတွငျား် တ ြည်ျား ြည်ျား ဝင်ခရ ြ်လမ့််မည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် သင်စ
ှ ုံျား ပငမ်သြ်န္င
ုံ ခ
် လခလ၊ သင်ဝ
့် တ်န္လ
့် ည ဉ်သည်
သမ်ခမွျို့လ ခလခလန္ှင ့်် ပန္
ုံ ျားူ ညလ
့် ခလ ြစ်မည်၊ ပပီျားလျှင ် သငဝ
့်် ည ဉ်သည်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ တထ
ုံ ့် မှုြုံ သတမူန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား ရှလ ခလခလ ြစ်ပပီျား၊ ထအ
ုံ ြေါ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
သင်၏ဆြ်ဆခရျားသည် ပ၍
ုံ ပ၍
ုံ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ ခလခလ ြစ်မည်။ လူအြေျင်ျားြေျင်ျား ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားြုံ
ထူခထ င်ရ တွင ် လူသ ျား၏အ ျားထတ
ုံ ်မှုမှ မဟုံတ်ဘဲ စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ခပျား ြေင်ျားဟူသည့််
အုံတ် မစ်ခပေါ်တွင ် ထူခထ င်ထ ျားသည်။ ၎င်ျားတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားထဲတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်မရှပါြ လူလူြေျင်ျား
ဆြ်ဆခရျားမျ ျားသည် ဇ တ၏ဆြ်ဆခရျားမျ ျားမျှသ ြစ်သည်။ ယင်ျားဆြ်ဆခရျားမျ ျားသည်
ပမ
ုံ န
ှ မ
် ဟုံတ်ဘ၊ဲ ရ င်္ခန ြ် စတ်လွတ်လြ်လွတ် လုံြပ
် ါသွ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်
မုံနျား် တျားီ ခသ ၊ ြုံယခ
် တ ်စြ်ဆပ
ုံ ်ခသ ဆြ်ဆခရျားမျ ျား ြစ်သည်။ သငဝ
့်် ည ဉ်တထ
ုံ ့် ြေရသည်ဟုံ
သင်ခ ပ ခသ ်လည်ျား၊ သင်သည် သင်န္စ
ှ ်သြ်သ၊ူ သင်အထင်ကြီျားသူ မည်သမ
ူ ဆန္
ုံ င
ှ ့်် အပမဲတခစ
မတ်သဟ ယြွဲျို့လုံပပီျား၊ အ ြေ ျားသတ
ူ စ်ဦျားြ ရှ ခြွခနခသ ်လည်ျား၊ သင်ြ ထသ
ုံ ြ
ူ ုံမန္ှစ်သြ်ဘ၊ဲ
သင်သည် ထသ
ုံ အ
ူ ခပေါ် အ မင်ပင်ခစ င်ျားြ ၊ ၎င်ျားန္ှငမ
့်် ဆြ်ဆပါြ၊ ယင်ျားအြေျြ်ြ သင်သည်
ြေစ ျားြေျြ်မျ ျား၏ သြ်ခရ ြ်မရ
ှု ပပီ
ှ ျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား အလျင်ျားမရှခကြ င်ျား
ခန ြ်ထပ် သြ်ခသပင် ြစ်၏။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လှညစ
့်် ျားရန်န္င
ှ ့်် သင်ြုံယ်တုံင၏
်
အြျည်ျားတန်မြ
ှု ုံ ြုံျားအုံပ်ရန် ကြြုျားစ ျားခနသည်။ သင်သည် သန ျားလည်မအ
ှု ြေျြုျို့ြုံ ခဝမျှန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား
မှ ျားယင
ွ ျား် ခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ထ ျားရပါြ၊
ှ
သင်လုံပ်သမျှ အရ ရ တင
ုံ ျား် သည်
လူစ့် န္ှုနျား် မျ ျားအရသ ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် နသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သင်ြ
ွ ်ျားမည် မဟုံတခ
် ပ။ သင်သည်
့် ုံ ြေျီျားမမ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဝန်န္င
ှ အ
့်် ညီမဟုံတဘ
် ဲ ဇ တန္ှငအ
့်် ညီသ ပြုမူခနသည်။ အြယ်၍ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့တွင ် သင်စ
ှ ုံျားြုံ ပငမ်သြ်ခအ င် ပြုန္င
ုံ လ
် ျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် တ်န္လ
ြေျစ်ခသ သူအ ျားလုံျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား ရှမည်ဆလ
ုံ ျှင၊် ထအ
ုံ ြေါမှသ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အသျားုံ ပြုမှုအတွြ် သင်ခ
ုံ ့်
့် တ ်ခပသည်။ ဤနည်ျားအ ျား ြင့်် သင်သည် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် မည်သပင်
ခပါင်ျားသင်ျားသည် ြစ်ခစ၊ အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ် သခဘ တရ ျားြေယူြေျြ်န္င
ှ အ
့်် ညီ မဟုံတဘ
် ဲ
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့တွင ် ြုံယခ
် တ ်၏ဝန်ြုံ အခရျားထ ျားခသ ခနထင
ုံ န
် ည်ျား ြင့်် အသြ်ရှင ် ြေင်ျား
ြစ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပုံမှနဆ
် ြ်ဆခရျားတစ်ြေုံတည်ခဆ ြ်ရန်

အလွနအ
် ခရျားကြီျား၏” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ မန်မမြ်
ြေျြ်တင
ုံ ျား် ြုံ ြတ်ကြ ျားပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န ျားလည်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်
့်
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခလ ။့် သင်၏ ဇ တပြတ အ ျားနည်ျားသည့်် အြေျန်အြေါမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်
ပုံနြ
် န်တတ်သည့်် အြေျန်အြေါမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင် ြေုံြေတတ်သည့်် အြေျန်အြေါမျ ျား ရှခြ င်ျားရှလမ်မ
့် ည်။
ယြေင်ြ သင်မည်သပင်
ုံ ့် ပြုမူြေပ
ဲ့် ါခစ၊ အနည်ျားငယ်ခသ အြျြုျားဆြ်သ ရှပပီျား ယခန သင်
၏
့်
အသြ်တ ြုံ ရင်ြ
် ့် ျားန္င
ုံ ခ
် ပ။ ယခနတွ
ှ ့်် ပမ
ုံ န
ှ ်
့် ျြ် ြေင်ျားမှ မဟနတ
့် င ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ဆြ်ဆခရျား ရှန္င
ုံ သ
် ခရွ ျို့ ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ် ရှ၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ
သင်ြတ်သည့်အ
် ြေျန်တုံငျား် တင
ွ ် သငအ
့်် ထဲ၌ ခ ပ င်ျားလဲမရ
ှု ပပီ
ှ ျား၊ သင်၏အသြ်တ သည်
ပခ
ုံ ြ င်ျားြုံအတွ
ြ် ခ ပ င်ျားလဲပပီဟုံ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ခ ပ န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ယင်ျားသည် ယြေုံတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
့်
သင်၏ဆြ်ဆခရျား ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီ ြစ်ပပီျား၊ မှနြ
် န်ခစပပီျား ြစ်သည်ြုံ ပခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
လူတြ
ုံ ့် ုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်ြျြူျားလွနမ
် မ
ှု ျ ျားအတင
ုံ ျား် ဆြ်ဆ ြေင်ျားမ ပြုခပ။ သင်န ျားလည်ပပီျား သတ ပြုမ
လ သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ သင်သည် ပုံနြ
် န် ြေင်ျား၊ ြေုံြေ ြေင်ျား ရပ်တနန္
် ့် င
ုံ သ
် ခရွ ျို့၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သငအ
့်် ခပေါ် သန ျား ြေင်ျားြရုံဏ ရှခနဆဲ ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြင ့််
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရ ြေင်ျားအ ြစ်ြုံ လုံြစ
် ျားြုံ သ
် ြေါတွင၊်
့် န ျားလည်မှု ရှပပီျား ဆျားုံ ြတ်ြေျြ် ရှသည့်အ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ မျြ်ခမှ ြ်တင
ွ ် သင်၏အခ ြေအခနြ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ သင်အဘယ်အရ ြုံ
လုံပ်ခဆ င်ပါခစ၊ လုံပ်ခဆ င် ခနသည့်အ
် ြေျန်တွင ် ခအ ြ်ပါတြ
ုံ ့် ုံ စဉ်ျားစ ျားဆင် ြေင်ခလ -့် ဤအရ ြုံ
ငါလုံပ်လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင် မည်ြသ
ဲ့် ထင်
ုံ ့် မည်နည်ျား၊ ယင်ျားသည် ငါ၏ညီအစ်ြုံခမ င်န္မ
ှ မျ ျားြုံ
အြျြုျား ပြုမည်ခလ ၊ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခတ ်၌ရှသည့်် အလုံပ်ြုံ အြျြုျား ပြုမည်ခလ ။
ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျား၊ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား၊ စြ ျားခ ပ ဆုံ ြေင်ျား၊ အလုံပ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့််
ဆြ်သယ
ွ ် ြေင်ျားတင
ွ ် သင်၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ဆန်ျားစစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျား
ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ် ြေင်ျားရှမရှဆသ
ုံ ည်ြုံ စစ်ခဆျားခလ ။့် သင်ြုံယတ
် ုံင၏
် ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အခတွျားမျ ျားြုံ
သင်သည် မသ မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဤအရ ြ သင်သည် ြေွဲ ြေ ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြင်ျားမဲသ
ုံ ုံသည်၊ ယင်ျားမှ
့် ည်ြုံ ဆလ
သင်သည် သမမ တရ ျားအ ျား အလွနန
် ည်ျားပါျားစွ န ျားလည်သည်ြုံ သြ်ခသ ပခပသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်သမျှတုံငျား် ြုံ သင်သည် ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား န ျားလည်န္င
ုံ ပ် ပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ဘြ်တွင ် ရပ်တည်ရင်ျား ဘုံရ ျားန္တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်၏ ရှု ခထ ငမ
့်် တ
ှ စ်ဆင ့််
အ ြစ်အပျြ်မျ ျားြုံ သ မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်၏အ မင်မျ ျား မှနြ
် န်လ ပပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
င ့််
့် ည်။ ထခကြ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ခြ င်ျားမွနသ
် ည့်် ဆြ်ဆခရျားတစ်ြေုံြုံ တည်ခဆ ြ် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ

ယုံကြည်သူ မည်သမ
ူ ဆအ
ုံ ြုံ အဆ
ျားုံ စွန ် အခရျားကြီျားခသ အရ ြစ်သည်။ အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သည် ယင်ျားြုံ
့်
၎င်ျားတဘဝတွ
ုံ ့်
င ် ပဓ န အခရျားကြီျားသည့်တ
်
ဝန်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ြစ်ရပ်အ ြစ်
မှတယ
် သ
ူ ငသ
့်် ည်။ သင်လုံပ်ခဆ င်သမျှ အရ တင
ုံ ျား် ြုံ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ ှနဆ
် ြ်ဆခရျား
ရှမရှဆသ
ုံ ည့်အ
် ရ ြင ့်် တုံငျား် တ ခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ဆြ်ဆခရျားသည် ပမ
ုံ ှန ် ြစ်ပပီျား
သင်၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား မှနပ
် ါြ၊ ခဆ င်ရွြခ
် လ ။့် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပမ
ုံ ှနဆ
် ြ်ဆခရျားြုံ
ထန်ျားသမ်ျားရန်၊ သင်သည် ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားရ အြျြုျားမျ ျား ဆျားုံ ရှုျား ြေင်ျား ြေစ ျားရြုံ မစ
့် ျားုံ ရွ ျို့ န္ှင။့်် စ တန်ြုံ
အန္င
ုံ ယ
် ြေ
ူ င
ွ ့်် သင်ခပျား၍မရ၊ စ တန်အ ျား သငအ
့်် ခပေါ် အြေင
ုံ အ
် မ တွယြေ
် င
ွ ့်် ခပျား၍မရသြဲသ
့် ၊ုံ ့် စ တန်ြ
သငအ
့်် ျား ရယ်ြွယ်ခြ င်ျားသည့်် အရ တစ်ြေုံ ြစ်ခစြေွင ့်် ခပျား၍မ ြစ်ခပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားရှ ြေင်ျားသည် သင်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ဆြ်ဆခရျား ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်သည့်် လြခဏ ြစ်သည်၎င်ျားသည် ဇ တပြတအတွြ် မဟုံတ်ဘဲ စတ်ဝည ဉ်ပငမ်သြ် ြေင်ျားအတွြ်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ
ဝည ဉ်ခတ ်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြုံ ရရှ ြေင်ျားအတွြ်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ
ခြျနပ်ခစ ြေင်ျားအတွြ် ြစ်သည်။ မှနြ
် န်သည့်် အခ ြေအခနသုံ ဝင်
့်် ခန ြင ့််
့် ခရ ြ်ရန်၊ သငအ
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ခြ င်ျားမွနသ
် ည့်် ဆြ်ဆခရျားြုံ တည်ခဆ ြ်ရမည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည် ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သင်၏အ မင်ြုံ မှနြ
် န်ခစရမည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ သငြ
့်် ုံ
ရရှန္င
ုံ ြ
် ုံ၊ ့် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ အသီျားအပွငမ
့်် ျ ျားြုံ သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် သူခြ ်ထတ
ုံ ် ပန္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့််
သငြ
့်် ုံ သ ၍ပင် ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားပပီျား အလင်ျား ပန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ြစ်သည်။ ဤနည်ျားလမ်ျား ြင၊့်် သင်သည်
ငှ
မှနြ
် န်သည့်် အမူအြျငထ
့်် သ
ဲ ုံ ဝင်
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ခရ ြ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
ယခနန္ှု့် တ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ဆြ်လြ် စ ျားခသ ြ်ခလ ၊့် သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ လြ်ရှ
အလုံပ်လုံပ် ြေင်ျားနည်ျားဟန်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားအတုံငျား်
့်
့် ခရ ြ်ခလ ၊့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ယခန ခတ
ခဆ င်ရွြခ
် လ ၊့် ခြေတ်ခန ြ်ြျခသ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု နည်ျားစနစ်မျ ျားြုံ မလုံြ်န န္ှင၊့််
အမှုအရ မျ ျား လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် နည်ျားလမ်ျားခဟ င်ျားမျ ျားြုံ မြြ်တယ
ွ န္
် င
ှ ၊့်် ပပီျားလျှင ် ယခန ့်
အလုံပ်လုံပ် ြေင်ျား နည်ျားဟန်ထသ
ဲ ုံ ့် ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှ မန် မန် ဝင်ခရ ြ်ခလ ။့် ထသ
ုံ ုံ ြင
ှ ့််
့် ့်် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
သင်၏ဆြ်ဆခရျားသည် လုံျားဝ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်လ လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျား
လမ်ျားခကြ င်ျားမန
ှ ခ
် ပေါ် တြ်လှမ်ျားပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သင်၏ ဆြ်ဆခရျား မည်သရှ
ုံ ့် သနည်ျား” မှ

၄။ ဘုရ ားသခင်ကု ယံကု ကည်သမ
ူ ျ ား ုငဆ
် င
ု သ
် ငတ
်ို့ သ

သန်ရို့ ှငား် သူမျ ားနှငဆ
်ို့ င
ု တ
် သ ကျငဝ
်ို့ တ်
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားပမ
ုံ န
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝတွင ် မည်သည်ရ
့် ှု ခထ ငမ
့်် ျ ျား ပါဝင်သနည်ျား။ ထျားုံ ထွငျား် သ မင် ြေင်ျား၊ ဆင် ြေင်ဉ ဏ်၊
အသတရ ျားန္ှင ့်် အြျင်စ
် ုံ ြစ်
့်် သီျားသီျားတွင ် ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ် ြေင်ျားြုံ သင် ရရှန္င
ုံ ပ
် ါြ၊
့် ရုံ ြတ
့် ၏။ ဤရှု ခထ ငအ
သင်၏ လူသဘ
ဝသည် စြေျန်မီလမ်မ
ုံ န
ှ ် သြ်ရလူ
ှ သ ျားတစ်ဦျား၏ ပုံသဏ္ဌ န်ရှသင်ပ့် ပီျား၊
့် ည်။ သင်သည် ပမ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်ခသ သူတစ်ဦျားန္ှင ့်် ဆင်တူသငသ
့်် ည်။ သငအ
့်် ခန ြင ့်် အလွနမ
် ျ ျားစွ ရရှြုံမလ
့် ုံ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူမဆ
ှု ြ်ဆခရျား ပရယ ယ်တွင ် ပါဝင်ပတ်သြ်စရ မလုံခပ။ သင်အ
့် ခန ြင ့််
အမှုအရ မျ ျားြုံ ရပ်မန္င
ုံ ြ
် ရန်
ုံ ့် ပမ
ုံ န
ှ ် လူတစ်ဦျား၏ အသဉ ဏ်ရသည့်
ှ
် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျားတစ်ဦျား ြစ်ြသ
ုံ ့်
လုံပပီျား၊ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့်် ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူသ ျားတစ်ဦျားန္ှင ့်် တူရမည် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည်
လုံခလ ြ်လမ်မ
ြ
ုံ ည့်် အရ အ ျားလုံျားသည် သင်၏ တတ်စွမ်ျားန္င
ုံ မ
် မ
ှု ျ ျား
့် ည်။ ယခန သင်
့်
့် ုံ ခတ င်ျားဆသ
အတွငျား် တင
ွ ် ရှ၏။ ဤသည်မှ ဘဲြုံ ငှြ်အပ်တန်ျားခပေါ် ခမ င်ျားရန် ကြြုျားစ ျားခနသည့်် ြစစတစ်ြေုံ
မဟုံတခ
် ပ။ သငအ
့်် ခပေါ် အြေျည်ျားန္ျားီှ စြ ျားမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အြေျည်ျားန္ျားီှ အလုံပ်ြုံ ခဆ င်ရွြလ
် မ်မ
့် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ သင်အ
ွ ် ခြ ် ပထ ျားသည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြွင ့်် ပထ ျားသည့်် အြျည်ျားတန် ြေင်ျား
့် သြ်တ ထဲတင
အ ျားလုံျားြုံ ြယ်ရှ ျားရမည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
စ တန်၏ ြျြ်ဆျားီ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်ြ စ တန်၏
အဆပ်မျ ျား ြင ့်် ပည့်လ
် ျှလျြ်ရသည်
ှ
။ သင်ြ
ုံ မျှမှ ဤခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့််
့် ုံ ခတ င်ျားဆသ
စ တန်ဆန်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ြယ်ရှ ျားြုံ ့် ြစ်သည်။ သင်ြ
့်် ျားသည့်် ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်ဦျား
့် ုံ အဆင ့်် မငမ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြျ ်ကြ ျားခသ လူတစ်ဦျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကြီျား မတ်ခသ လူတစ်ဦျား ြစ်လ ြုံ ့်
ခတ င်ျားဆထ
ုံ
ျား ြေင်ျား မဟုံတ။် ယင်ျားတွင ် အဓပပ ယ်မရှခြေျ။ သင်တ၌
ုံ ့် လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုသည်
သင်တထဲ
ုံ ့် ြ ခမွျားရ ပါ ြစ်သည့်အ
် ရ ြသ
ုံ
ထည့်တ
် ွြသ
် ည်။ လူတြ
ုံ ့် ုံ ငါခတ င်ျားဆသ
ုံ ည့်အ
် ရ အ ျား
အြန်အသတ်
မျ ျားအတွငျား် တွင ် သတ်မတ
ှ ်ထ ျား၏။ အြယ်၍ သင်သည် ပည တတ်မျ ျား ခ ပ ဆသ
ုံ ည့််
့်
နည်ျားလမ်ျားန္ှင ့်် အသခနအသထ ျား ြင ့်် သင် ခလ့်ြျငြေ
့်် ပ
ဲ့် ါြ၊ ဤသည်မှ အလုံပ် ြစ်မည်မဟုံတခ
် ပ။
ယင်ျားြုံ သင် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။ သင်တ၏
ုံ ့် အရည်အြေျင်ျားြုံ ခထ ြ်ဆလျှင၊်
့် ည် မဟုံတခ
သင်တသည်
ုံ ့်
အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင့်် ဉ ဏ်ပည န္ှင ့်် လမမ ပါျားနပ်မှုတုံ ြင
ုံ င
ုံ သ
် ငပ့်် ပီျား
့် ့်် စြ ျားခ ပ ဆန္
ြစစရပ်မျ ျားြုံ ရှငျား် လင်ျားပပီျား န ျားလည်သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် ပစ
ုံ ြင ့်် ရှငျား် ပန္င
ုံ သ
် ငခ
့်် ပသည်။ ယင်ျားမှ
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားြုံ လ
့် ုံသမျှ အရ အ ျားလုံျား ြစ်သည်။ အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင ့်် သင်သည်
ထျားုံ ထွငျား် အ မင်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်တြ
ုံ ့် ုံ ရရှပါြ၊ အလုံပ် ြစ်ပါလမ်မ
့် ည်။ ယြေုံ အခရျားကြီျားဆျားုံ ခသ
အရ မှ သင်၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားသည့်် စ တန်ဆန်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ စွနပ
် ့် စ် ြေင်ျား ြစ်သည်။

သင်၌ ထင်ရှ ျားသည့်် အြျည်ျားတန် ြေင်ျားြုံ သင်စန
ွ ပစ်
် ့် ရမည်။ ဤအရ မျ ျားြုံ သင်မစွနပစ်
် ့် ပါြ၊
အ မင်ဆ
ှ ့်် အ မင်ဆ
ွ ျား် သ မင်မှုအခကြ င်ျားြုံ သင်မည်သုံ ့်
့် ျားုံ ခသ အသဉ ဏ်န္င
့် ျားုံ ခသ ထျားုံ ထင
ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ လူမျ ျားစွ သည် ခြေတ်ြ လ ခ ပ င်ျားလဲပပီျား ြစ်သည်ြုံ မင်ခသ ်လည်ျား၊
မည်သည့်် န္ှမ်ြေ
ုံ ့် တ် စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျား လုံျားဝ မရှကြဘဲ၊ ခမတတ တရ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ျ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
သန်ရှ့် ငျား် သူြသ
ဲ့် ုံ အ
ုံ ် တစ်ြေမ
ုံ ျှ မရှလျှငလ
် ည်ျား သ ၍ခြ င်ျားလမ်မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည်။ ထသ
့် ပြုအမူ အခနအထင
လူမျ ျားသည် အဓပပါယ်မဲ့်လှပါတြ ျား။ ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် ပုံမန
ှ လ
် သဘ
ူ ့်
ဝ တစ်စြ်မျှပင် ရှကြသခလ ။
ခ ပ စရ သြ်ခသြေြေျြ် တစ်စုံတစ်ရ ရှကြသခလ ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထျားုံ ထွငျား် အ မင်န္င
ှ ့်် အသဉ ဏ်တုံ ့်
လုံျားဝမရှကြခြေျ။ လူတ၏
ုံ ့် ြျငက့်် ြမှုမျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် ခသွြည်ပပီျား မှ ျားယွငျား် သည့်် ရှု ခထ ငအ
့်် ြေျြုျို့ြုံ
ပြု ပင်ြလ
ုံ ့် ုံသည်မှ မှနခ
် ပ၏။ ဥပမ အ ျား ြင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယြေင်ြ တင်ျားမ ခသ ဝည ဉ်ခရျားရ
အသြ်မျ ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခတွခဝထင
ုံ ျား် မှုင်ျားပပီျား မြ
ုံ ်မဲခသ သွင ် ပင်- ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ
ခ ပ င်ျားလဲရမည် ြစ်သည်။ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ဆသ
ုံ ည်မှ သင် ခ ပ ဆလ
ုံ ုံသည့်် အရ မှနသ
် မျှြုံ
ခ ပ ဆရ
ုံ င်ျား၊ သင်ြ
ုံ ်ြျငသ
့်် ြခ ြင်ျားမဲြ
ုံ ့် တ် ဇ တပြတတွင ် ခမွျို့ခလျ ြ
် ုံ ့်
့် ုံ ြယ
့် ုံ သ
့် မဟုံ
အြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျားြုံ မဆလ
ုံ ုံခပ။ သငအ
့်် ခန ြင ့်် မခရမရ စြ ျားမခ ပ ရ။ ပမ
ုံ ှနလ
် ူသ ျားတစ်ဦျား၏
အခ ပ အဆန္
ုံ င
ှ ့်် အ ပြုအမူတုံ ရှ
ုံ ့် သ
ုံ ည်မှ “ဟုံတ်သည်” ြုံ “ဟုံတသ
် ည်”၊ “မဟုံတသ
် ည်” ြုံ
့် ြဆ
“မဟုံတသ
် ည်” ဟုံ ဆရ
ုံ င်ျား၊ ရှငျား် ရင
ှ ျား် လင်ျားလင်ျား ခ ပ ဆြ
ုံ ုံ ့် ြစ်သည်။ အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားြုံ
ဆုံပ်ြုံငထ
် ျားပပီျား သငတ
့်် ငခ
့်် လျ ြ်ပတ်စွ ခ ပ ဆခ
ုံ လ ။့် မလှညစ
့်် ျားန္ှင၊့်် မုံသ ျားမခ ပ န္ှင။့််
စတ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားန္ှင ့်် စပ်လျဉ်ျား၍ ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူတစ်ဦျား ခရ ြ်ရန္
ှ င
ုံ သ
် ည့်် အတင
ုံ ျား် အတ မျ ျားြုံ
န ျားလည်ထ ျားရမည်။ အြယ်၍ န ျားမလည်ပါြ၊ သင်သည် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားထဲသုံ ့်
ဝင်ခရ ြ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ြေျ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အရည်အြေျင်ျားြုံ မြှငတ
့်် င် ြေင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ
ရရှခရျားအတွြ် ြစ်သည်” မှ

ပမ
ုံ န
ှ လ
် ူတ၏
ုံ ့် စတ်ခနသခဘ ထ ျားမျ ျားတွင ် ခြ ြ်ြျစ်စဥ်ျားလဲမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် လှည့်် ြ ျားမှုတုံ မရှ
့် ခပ၊
လူတသည်
ုံ ့်
အြေျင်ျားြေျင်ျား တစ်ခယ ြ် န္ှင ့်် တစ်ခယ ြ် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား ရှကြသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
တစ်ဦျားတည်ျား မရပ်တည်၊ သူတ၏
ုံ ့် အသြ်တ မျ ျားသည်လည်ျား သ မန်မျှသ မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
ယုံယင
ွ ျား် ပျြ်စီျားမှုလည်ျား မရှ။ ထန
ုံ ည်ျားတူစွ ဘုံရ ျားသြေင်သည် အ ျားလုံျားတအကြ
ုံ ့်
ျားတွင ်
ြေျီျားခ မြှ ြ်ြေရသည်၊ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည်လည်ျား လူသ ျားအလယ်တွင ် စမ့််ဝင်ပျျို့ န္ှသည်
၊
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြ ြွယ်မန္
ှု င
ှ ့်် ခစ င်ခ
ွ ် လူမျ ျားသည် အြေျင်ျားြေျင်ျား တစ်ခယ ြ်န္င
ှ ့််
့် ရှ ြ်မှု ခအ ြ်တင

တစ်ခယ ြ် သဟဇ တ ြစ်လျြ် ခနထင
ုံ က် ြသည်၊ စ တန်၏ ခန္ှ င်ယ
် ှု မပါဘဲန္င
ှ ့််
့် ှြမ
ြမဘ ခ မကြီျားသည်လည်ျား စည်ျားလုံျားညီညွတမ
် န္
ှု င
ှ ့်် ပည်လ
့် မ်ျားခနြ ၊ လူသ ျားအလယ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဘုံနျား် ခတ ်သည် အခရျားကြီျားဆျားုံ အရ အ ြစ် ရှ၏။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား သည်
ခြ င်ျားြင်တမန်မျ ျားြဲသ
့် ုံ ့် ြစ်၏၊ ြြူစင်သည်၊ အ ျားမ န် ပည့်် လျြ်ရှသည်၊ ဘုံရ ျားသြေင်
အခကြ င်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ညည်ျားညြူ ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားမရှဘဲ၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လလအ
ုံ ့်
ျားလုံျားြုံ
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘုံနျား် ခတ ်တစ်ြေုံတည်ျား အတွြ်သ ဆြ်ြပ်အပ်န္ထ
ှ ျားကြသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၁၆” စကြဝဠ တစ်ြေုံလျားုံ အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ နြ်နမ
ဲ ှုမျ ျား၏ အနြ်ြွငဆ
့်် ြေ
ုံ ျြ် မှ

ငါသည် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျားစွ ရှ၏။ သင်တသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် မှနြ
် န်ပပီျား လမမ ခသ ပစ
ုံ ြင ့််
ပြုမူခနထင
ုံ န္
် င
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် သင်တ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ သစစ ရှစွ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် သမမ တရ ျားန္င
ှ ့်် လူသဘ
ဝြုံ
့်
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ြ
် ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ၎င်ျားတုံ ရှ
ုံ ့် အသြ်မျ ျားြပ
ုံ င် စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ သ
် ည့််
့် သမျှတုံငျား် န္ှင ့်် မမတ၏
လူမျ ျား ြစ်န္င
ုံ က် ြြ၊ုံ ့် စသည်တြ
ုံ ့် ုံ ငါ ခမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ဤခမျှ ်လင်ြေ
့် ျြ် အ ျားလုံျားသည်
သင်တ၏မ
ုံ ့်
ပည်စ
့် ုံ ြေင်ျားမျ ျား၊ သင်တ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားန္ှင ့်် မန ြေ ြေင်ျားတမှ
ုံ ့် အရင်ျားြေ၏။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လွနြ
် ျြူျား ြေင်ျားအ ပစ်မျ ျားြ လူသ ျားြင
ုံ ရဲသုံ ဦျားခဆ
င်လမ်ျား ပလမ့််မည်” မှ
့်

ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခသ သူမျ ျားသည် ခလျ ်ြန်စွ စြ ျားဆပုံ ပီျား၊
ခပါခပါ
ပ ဆုံ ြေင်ျားမ ပြုသည်အ
့် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် အပမဲတခစ ပငမ်ျားြေျမ်ျားခသ
့် ဆဆခ
့်
စတ်န္လ
ှ ုံျားထ ျားရန္
ှ င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား၊ အ ပင်ပန်ျားတင
ွ ် ဆင် ြေင်တုံမရှသူမျ ျား၊ အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ်
ဆြ်ဆခရျားမရှသူမျ ျားဟုံ ထင်ရသည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် အသျားုံ ပြုရန် စန္ှုနျား် မီသမ
ူ ှ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူစ ျားသ လျှင ် အတအြျ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင် မမြ်ဟသည့်် ယင်ျား “ဆင် ြေင်တမ
ုံ ”ဲ့်
သူမျ ျားသည် အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ် ဆြ်ဆခရျားမရှဟုံ ထင်ရပပီျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
အ ပင်ပန်ျားြေျစ်ြေင်မှု
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အ ပင်ပန်ျားြျင်ထ
ုံ သ
် င်သ
ုံ ့်
်
့် ျားုံ မျ ျားအခပေါ် ထြ
့် ခလ ြ် အခလျားမထ ျားခပ၊ သခသ
ဝည ဉ်ခရျားရ န္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ မတ်သဟ ယြွဲျို့ရ တွင ် သူတသည်
ုံ ့်
သူတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားြုံ ြွငန္
့်် င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့ခမှ ြ် တြယ်အ
့် ခတွျို့အကြြုမျ ျားမှ ရရှလ ခသ အလင်ျားခပျားြေရ ြေင်ျားန္ှင ့််
အသဉ ဏ်ပွင ့်် ြေင်ျားြုံ သူတစ်ပါျားအ ျား ြယ
ုံ ြ
် ျြုျားမငဲဘ
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ဲ ပပ
့် ျားုံ န္င
သူတြေျစ်
ုံ ့် ခကြ င်ျားခြ ် ပပုံ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်ြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားပုံ ြစ်သည်။
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအ ျားလုံျားြ သူတအ
ုံ ့် ျား ြဲရ
့် ဲခလှ
င်ခ ပ င်ခနကြစဉ်တွင ် သူတသည်
ုံ ့်
ပင်ပမှလူမျ ျား၊
့်

အခကြ င်ျားြစစမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှုအရ တ၏
ုံ ့် ထန်ျားြေျြုပ်မြ
ှု ုံ ခရှ င်ရှ ျားန္င
ုံ က် ြြ
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ပငမ်သြ်န္င
ုံ ဆ
် ရ
ဲ ကြသည်
ှ
။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတင
ွ ် ထူျား ြေ ျားခသ
ြုံယပ
် င
ုံ ထ
် ျားုံ ထွငျား် သ မင်မှု ရှခနသည်ဟုံ ထင်မတ
ှ ်ရသည်။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြ
မည်သည်အ
့် ရ ပြုသည် ြစ်ခစ၊ သူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ထမှ ဘယ်ခသ ြေါမျှ
ြေွြေ
ဲ ွ မသွ ျားခပ။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ခပျ ်ရင်စွ န္ှင ့်် ရယ်ခမ ြွယခ
် ြ င်ျားစွ စြ ျားလြ်ဆြ
ုံ ျခနစဉ်၊
သူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့တွင ် ရှပမဲရခနြ
ှ
ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ
စဉ်ျားစ ျားဆင် ြေင် ခနကြသည်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် န္ှလုံျားသ ျားတွငျား် မှ ဘုံရ ျားသြေင်ထ အသတတ် ဆုံခတ င်ျားြ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ရှ ခြွခနကြသည်။ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့််
ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျား ထန်ျားသမ်ျားထ ျား ြေင်ျားြုံ မည်သည်အ
့် ြေါြမျှ အခရျားမထ ျား။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူသည်
အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ် သခဘ တရ ျားြေယူြေျြ်မရှဟုံ ထင်ရသည်။ အ ပင်ပန်ျားတင
ွ ် ထသ
ုံ သ
ူ ည်
ရင်ရင်ပျပျန္ှင ့်် ြေျစ်ြွယ် ြစ်သည်။ ြြူစင်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် စတ်ခအျားြေျမ်ျားမြ
ှု ုံလည်ျား ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားသည်။
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခသ လူစ ျား၏ ပုံစပင်တည်ျား။ အသြ်ရင
ှ ခ
် ရျားအတွြ် သခဘ တရ ျား
ြေယူြေျြ်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
အရ မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် “သ မန်အခကြ င်ျားရင်ျား” သည် ထလ
ုံ ူစ ျားမျြုျားအတွြ်
လုံျားဝအလုံပ်မ ြစ်ခပ။ ယင်ျားသည် စတ်န္လ
ှ ုံျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်၌
မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားခသ လူစ ျားမျြုျား ြစ်ပပီျား သူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သ ရှပရ
ုံ သည်။ ယင်ျားမှ
“အခကြ င်ျားမဲခ
့် သ ” သူဟုံ ဘုံရ ျားသြေင် ရည်ညန်ျားခသ လူစ ျား ြစ်ပပီျား ဤလူစ ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်
အသျားုံ ပြုသည့်် လူစ ျား အတအြျ ြစ်၏။ ဘုံရ ျားသြေင် အသျားုံ ပြုခနခသ သူ၏ အမှတ်အသ ျားမှ မည်သည်အ
့် ြေျန် မည်သည်ခ
့် နရ တွငမ
် ဆုံ သူတ၏စ
ုံ ့် တ်န္လ
ှ ုံျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့တွင ် အစဉ်ရှသည်၊
ထအ
ုံ ့် ပင် အ ြေ ျားလူမျ ျား မည်မျှပင် အြျင်ပ
ုံ ့် ရ င်္န္ှငဇ
့်် တြုံ မည်မျှပင်
့် ျြ်သည် ြစ်ခစ၊ သူတ၏
အလုံလုံြက် ြသည် ြစ်ခစ၊ ထလ
ုံ ူ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြမူ ဘုံရ ျားသြေင်ထမှမြေွြေ
ဲ ွ ၊ ထလ
ုံ ူတသည်
ုံ ့်
လူအမျ ျား၏
ခန ြ်ြမ
ုံ လုံြခ
် ပ။ ထလ
ုံ ူစ ျားသည်သ ဘုံရ ျားသြေင်၏အသျားုံ ပြုမှုအတွြ် သင်ခ
့် တ ်သည်။
ထလ
ုံ ူစ ျားသည်သ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏ စုံလင်ခစ ြေင်ျားြြေ
ုံ ရသည်။ အြယ်၍ သင်သည်
ဤအရ မျ ျားြုံ မရယူန္င
ုံ ပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားြြေ
ုံ ရရန်၊ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏
စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြြေ
ုံ ရရန် သင်သည် အရည်အြေျင်ျား မ ပည့်မ
် ီခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ပုံမှနဆ
် ြ်ဆခရျားတစ်ြေုံတည်ခဆ ြ်ရန်
အလွနအ
် ခရျားကြီျား၏” မှ

သမမ တရ ျား ရှခသ သူမျ ျားသည် သူတ၏
ုံ ့် လြ်ခတွျို့အခတွျို့အကြြုမျ ျားတွင ် ခန ြ်သုံ ့် ပန်ဆတ
ုံ ် ြေင်ျား

အလျှငျား် မရှဘဲ၊ သူတ၏
ုံ ့် သြ်ခသြေြေျြ်မျ ျား၌ ြေင
ုံ မ
် စွ ရပ်တည်န္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား၊ သူတ၏ခနရ
ုံ ့်
၌
ြေင
ုံ မ
် စွ ရပ်တည် န္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သစစ ရှန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ်ခသ သူမျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ န
ှ ဆ
် ြ်ဆခရျားရှခသ သူမျ ျား၊ တစ်စုံတစ်ြေုံ ြစ်ခသ အြေါ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အ ပည့်အ
် ဝ န ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား၊ ခသသည်အထ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား ြစ်ကြ၏။
လြ်ခတွျို့ဘဝတွင ် သင်၏လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မန္
ှု င
ှ ့်် ထုံတခ
် ြ ်မတ
ှု သည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
သြ်ခသြေြေျြ်ပင် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် လူ၏အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့််
သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်၏၊ ထုံ ပင်
် ွ
့် ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ စစ်မှနစ
ခမွျို့ခလျ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သင်သည် ဤအဆင်အ
ုံ ်သငခ
့်် သ
့် ထ ခတွျို့ ကြြုြေဲပ့် ပီျားခသ အြေါ၊ ထြ
အြျြုျားဆြ်ြုံ ရရှပပီျား ြစ်လမ်မ
ှ ခ
် သ အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ မ
် ြ
ှု ုံ
့် ည်။ သင်သည် စစ်မန
ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ထ
် ျားမည် ြစ်ပပီျား သင်လ
ုံ ျား် ြုံ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြ ခလျားစ ျား အ ျားြျမှု ြင့််
့် ုံပ်ခဆ င်ြေျြ်တင
ခမ ်ကြည်က့် ြလမ်မ
ွ သ
် ည် ထူျား ြေ ျား ြေင်ျားမရှခသ ်လည်ျား၊
့် ည်။ သင်၏အဝတ်အစ ျားန္ှင ့်် အ ပင်ပန်ျားရုံပ်သင
ဘုံရ ျားတရ ျားြုံ အဆျားုံ စန
ွ ် ြုံငျား် ရှုင်ျားခသ အသြ်တ ြုံ သင်အသြ်ရင
ှ ် ခနထင
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်ခ ပ ဆသ
ုံ ည့်် အြေျန်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်အ
့် ျား လမ်ျား ပြ
ဉ ဏ်အလင်ျားြုံ ြွငခ
့်် ပျားမည် ြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ စြ ျားလုံျားမျ ျားမှတစ်ဆင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံခတ ်ြုံ ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ မ
် ည်၊ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံလည်ျား ခ ပ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား ဝည ဉ်ခတ ် အ ျား ြင ့််
အသျားုံ ြေ ြေင်ျားအခကြ င်ျားြုံ မျ ျားစွ န ျားလည်လ လမ်မ
့် ုံျားခ ပ ပပီျား
့် ည်။ သင်သည် စြ ျားခ ပ ရ တွင ် တဲတ
သြခ ရှြ ခ ြ င်မ
် င်ဆင
ုံ မ
် ှု မရှဘဲ၊ ယဉ်ခြျျားသမ်ခမွျို့ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် တ်မည်။ ထပ်တုံြရ
အစီအစဉ်မျ ျားြုံ န ြေန္င
ုံ ပ် ပီျား တစ်စတ
ုံ စ်ရ ြစ်ခပေါ်လ ပါြ၊ သင်သည် သင်သ
့် ြ်ခသြေြေျြ်အခပေါ်တွင ်
ြေင
ုံ မ
် စွ ရပ်တည်န္င
ုံ မ
် ည်၊ မည်သည်ြ
့် စစြမ
ုံ ဆုံ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ရ တွင ် သင်သည်
တည်တည်ပငမ်ပငမ် ခအျားခအျားခဆျားခဆျား ြစ်ခနမည် ြစ်သည်။ ဤသခသ
ုံ ့်
သူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ အမှနတ
် ြယ် ခတွျို့ မင်ြေရ
ဲ့် ပပီျား ြစ်သည်။ အြေျြုျို့ခသ သူမျ ျားသည်
ငယ်ရွယ်ခသျားခသ ်လည်ျား၊ လူလတ်ပင
ုံ ျား် တစ်ဦျား ြဲသ
့် ုံ ့် ပြုမူကြသည်၊ သူတသည်
ုံ ့်
ရင်ြ
့် ျြ်၍
သမမ တရ ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ြ
်
အ ြေ ျားသူမျ ျား၏ ခလျားစ ျားအ ျားြျမှုြုံ ြေကြရသည်၊ ဤလူမျ ျားသည်
သြ်ခသြေြေျြ်ရသူ
ှ မျ ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ သရုံပ်သြန် ြစ်ကြသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခသ သူမျ ျားသည် သူ၏အလင်ျားထတ
ဲ င
ွ ်
ထ ဝရခနထင
ုံ လ
် မ့််မည်” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ား-

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ခသ လူတစ်ဦျားသည် အနမ်ဆ
့် ျားုံ အခန ြင့်် ဝည ဉ်ခရျားရ
အသြ်တ ၏ ဤြဏ္ဍငါျားြေြ
ုံ ုံ ခနစဉ်လုံ
ပ်ခဆ င်လမ်မ
့်
့် ည်- ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ
ြတ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထ ဆုံခတ င်ျား ြေင်ျား၊ သမမ တရ ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျား၊ ဓမမခတျားမျ ျားန္ှင ့််
ြေျီျားမမ
ွ ်ျား ြေင်ျားသြေ
ီ ျင်ျားမျ ျား သီဆုံ ြေင်ျားန္ှင ့်် အရ ရ တင
ုံ ျား် တင
ွ ် သမမ တရ ျားြုံ ရှ ခြွ ြေင်ျားတုံ ြစ်
့် ကြသည်။
သင်၌ စုံခဝျား ြေင်ျား အသြ်တ တစ်ြေလ
ုံ ည်ျား ရှပါြ၊ သင်သည် ပုံမကုံ ြီျားမ ျားခသ ခပျ ်ရင်မြ
ှု ုံ ရလမ်မ
့် ည်။
အြယ်၍ လူတစ်ဦျားသည် လြ်ြေန္င
ုံ ခ
် သ အခထွခထွစမ
ွ ်ျားရည်ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံြ
် ုံင ် ြတ်ရှုပပီျားခန ြ်တင
ွ ်
့် ုံယတ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ သမမ တရ ျားြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ပ် ပီျား
သမမ တရ ျားန္ှငအ
့်် ညီ မည်သုံ ပြုမူ
ုံ ် ြေင်ျားရပါြ၊
ှ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်ဦျားသည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် ရမည်ြုံ သန္င
ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် ခအ င် မင်လမ်မ
ုံ ပ
် ါသည်။ အြယ်၍ လူတစ်ဦျားသည် ဤသခသ
ုံ ့်
့် ည်ဟုံ ခ ပ န္င
ဝည ဉ်အသြ်တ မျြုျား မရှပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဝည ဉ်အသြ်တ သည် အလွနအ
် ြျွ
မသင်ခ
ှ
ထပ
ုံ င်္
ုံ ြုလ်
္ သည် စတ်ရှုပ်ခထွျားခနခသ
့် လျ ်ဘ၊ဲ ရြန်ရြေါမှသ လျှင ် တည်ရပါြ၊
ယုံကြည်သတ
ူ စ်ဦျား ြစ်သည်။ စတ်ရှုပ်ခထွျားခသ ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျားသည် ၎င်ျားတ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ
ထမ်ျားခဆ င် ြေင်ျားမှ ခြ င်ျားခသ ရလဒ်မျ ျားြုံ မရရှန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဝည ဉ်အသြ်တ ြင ့်် အသြ်မရှငဘ
် ဲ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားသည် န္ှုတ်ခ ပ မျှသ ြစ်ခသ ယုံကြည် ြေင်ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည်။ ထသ
ပုံင်္ြုလ်
္ မျ ျားမူြ ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားအတွငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျားရရန်
ှ မဆထ
ုံ ျားန္ှင၊့််
ဘုံရ ျားသြေင်ပင် မရှခြေျ၊ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား၌ စစ်မန
ှ ခ
် သ လူသ ျား၏ပသ
ုံ ဏ္ဌ န် မည်ြသ
ဲ့် ုံ ့်
ရှန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။
............
စစ်မှနခ
် သ လူတစ်ခယ ြ် ြစ်သင်သ
့်် ပ်လျဉ်ျား၍ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ှ ့််
့် ည့်် နည်ျားလမ်ျားန္ှငစ
့် ျားုံ ရန်န္င
ဝင်ခရ ြ်ရန်အတွြ် မှတသ
် ျားသင်ခ
ှ
။
့် သ အြေျြ် ဆယ်ြေျြ်ရသည်
၁။ ြျင်ဝ
် ပါ၊ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ သပါ၊ ထခန
ုံ ့် ြ် ကြီျားသြ
ူ ုံ ခလျားစ ျားပပီျား
့် တ်ထျားုံ တမ်ျားမျ ျားြုံ လုံြန
ငယ်သြ
ူ ုံ ခစ င်ခ
့် ရှ ြ်ပါ။
၂။ သင်ြုံယ်တင
ုံ န္
် င
ှ ့်် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအတွြ် အြျြုျားရှခသ သင်ခ
ုံ င
ုံ ပ
် ုံ ြင ့််
့် လျ ်သည့်် ဘဝခနပထ
ခနထင
ုံ ပ
် ါ။
၃။ သြခ ရှပပီျား တည်ကြည်သည့်် နည်ျားဟန် ြင ့်် ဝတ်ဆင်ပါ။ ထူျား ြေ ျားခသ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဆန်ျား ပ ျားခသ

အဝတ်အထည်မျ ျားြုံ တ ျား မစ်ထ ျားသည်။
၄။ မည်သည်အ
့် ခကြ င်ျားခကြ င်ပ
ုံ ့် တ် ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားထမှ
့် င် ြစ်ခစ ညီအစ်ြုံမျ ျား၊ သမဟုံ
ပြ
ုံ ဆ
် မခြေျျားပါန္ှင၊့်် ထခန
ုံ ့် ြ် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ပ
ှု စစညျား် မျ ျားြုံ သ မန်ြ လျှြ မသျားုံ ပါန္ှင။့််
၅။ ဆန်ြျင်
ြြ်လင်န္င
ှ ့်် ထခတွျို့ဆြ်သယ
ွ ် ြေင်ျား၌ စည်ျားမျ ျားရရမည်
ှ
။ လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားသည်
့်
င်္ုံဏသ
် ြခ န္ှင ့်် တည်ကြည်မရ
ှု ရန်
ှ လုံအပ်သည်။
၆။ လူမျ ျားန္ှင ့်် မ ငင်ျားြေပ
ုံ ါန္ှင၊့်် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ စတ်ရည
ှ စ
် ွ န ျားခထ င်န္င
ုံ ရ
် န် သင်ယူပါ။
၇။ တစ်ြုံယ်ခရ သန်ရှ့် ငျား် မှုြုံ ထန်ျားသမ်ျားပါ၊ သခသ
ုံ ့်
် အမှနတ
် ြယ် အခ ြေအခနမျ ျားအတုံငျား်
ြစ်ပါခစ။
၈။ အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့်် ခလျ ်ြန်ခသ အ ပန်အလှန ် တုံ ပန်
ှု ျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်ဆခရျားမျ ျား ရှပါ၊
့် မမ
လူမျ ျားအခပေါ် ခလျားစ ျားမှုန္င
ှ ့်် ညြှ တ ခထ ြ်ထ ျားမှု ထ ျားတတ်ခအ င် သင်ယူပပီျား တစ်ဦျားြုံတစ်ဦျား
ြေျစ်ြေင်ပါ။
၉။ လုံအပ်ခနခသ သူမျ ျားြုံ သင်တတ်န္င
ုံ သ
် မျှြူညပ
ီ ါ။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားထမှ ပစစညျား် မျ ျား
ခတ င်ျားယူ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လြ်ြေ ြေင်ျား မ ပြုပါန္ှင။့််
၁၀။ အ ြေ ျားသူမျ ျားြ သင်အ
့် ျား အခစြေ ြေင်ျားြုံ လြ်မြေပါန္ှင။့်် သင်ြုံယ်တုံင ် လုံပ်သင်သ
့် ည်မျ ျားြုံ
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား မလုံပ်ပါခစန္ှင။့််
ယုံကြည်သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တ မျ ျားတွင ် အထြ်ပါစည်ျားမျဉ်ျားဆယ်ြေျြ်ြုံ
အနမ်ဆ
် သင်သ
ူ ဆမ
ုံ ှ ြယ
ုံ ်ြျင်တ
့် ျားုံ လုံြန
့် ည်။ ဤစည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားြုံ ခြ ြ်ြျြ်သူ မည်သမ
့် ရ ျား
ပျြ် ပ ျားခသ သူ ြစ်သည်။ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခထ င်စုံ စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားဟုံ ခြေေါ်ဆန္
ုံ င
ုံ ပ် ပီျား၊
ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မကြ ြေဏ ခြ ြ်ြျြ်သမ
ူ ျ ျားသည် ခဘျားြယ်ထ ျား ြေင်ျား ခသြေျ ခပါြ်ြေရမည်။
သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားခသ သူအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ခရှျားခရှျားြ သနရ
် ့် င
ှ ျား် သူတ၏
ုံ ့်
အ ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ စရုံ ြ်လြခဏ ဆယ်ြေျြ်ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စနမူန အ ြစ်လည်ျား လုံြန
် ရန်
လုံသည်။ ဤအြေျြ်မျ ျားြုံ ပမ
ုံ န
ှ လ
် ြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ထန်ျားသမ်ျားခသ သူမျ ျားသည် ကြီျားမ ျားခသ
တစ်ြုံယခ
် ရဆုံလ ဘ်မျ ျားြုံ ခသြေျ ခပါြ် ရတ်သမ်ျားကြရလမ့််မည်။ ယင်ျားတမှ
ုံ ့် လူသ ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ်
အလွနအ
် ြျြုျားရသည်
ှ
။
သနရ
် ့် င
ှ ျား် သူတ၏
ုံ ့် ြျင်ဝ
ှ ြ
့်် ုံြ်ညခ
ီ သ ဥပခဒသဆယ်ြေျြ့်် တ်န္င

၁။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ န ရီဝြ်ြေန် ဆုံ
့် ခတ င်ျား-ြတ်ရှု ြေင်ျား ြင့်် ခနစဉ်
့်
နနြ်တုံငျား် တွင ် ဝည ဉ်ခရျားရ ဝတ် ပြု ြေင်ျားမျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ပါ။
၂။ သမမ တရ ျားြုံ ပမ
ုံ ုံတြျမှနြ
် န်စွ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ရ
် န် အရ အ ျားလုံျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံခတ ်ြုံ ခနစဉ်ခန
တ
ုံ ျား် ရှ ခြွပါ။
့်
့် င
၃။ သင်န္င
ှ ထ
့်် ခတွျို့ဆြ်ဆခသ သူအ ျားလုံျားန္ှင ့်် မတ်သဟ ယြွဲျို့ပါ၊ န္ှစ်ဦျားစလုံျား
တုံျားတြ်န္င
ုံ ခ
် စရန်အတွြ် တစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား၏ အ ျားသ ြေျြ်မျ ျားြုံ သင်ယူပပီျား၊ တစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား၏
အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ ခြျရ ခြျခကြ င်ျား ြစ်ခစပါ။
၄။ အသြ်တ အခပေါ် အခြ င်ျား မင်သည့်် သခဘ ထ ျား ထ ျားရပါ။
ှ ဓမမခတျားမျ ျားန္ှင ့််
ြေျီျားမမ
ွ ်ျား ြေင်ျားသြေ
ီ ျင်ျားမျ ျားြုံ မကြ ြေဏ သီဆပုံ ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ြေျီျားမွမ်ျားပါ။
၅။ ခလ ြီြမဘ ၏ တွယပ် ငမှုြုံ မြေရခစန္ှင၊့်် သင်၏ စတ်န္လ
ှ ုံျားတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်အထခတ ်သုံ ့်
ပမ
ုံ န
ှ တ
် ုံျားဝင်ပပီျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏ ြစစမျ ျားတင
ွ ် မစွြြ
် ြ်ပါန္ှင။့််
၆။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားတင
ွ ် ဉ ဏ်ပည ြုံ စွဲြုံငပ် ပီျား၊ ဒုံစရုံ ြန္
် င
ှ ့်် ခဘျားအန္တရ ယ်မျ ျားခသ ခနရ မျ ျားြုံ
ခရှ င်ကြဉ်ပါ။
၇။ လူမျ ျားန္ှင ့်် မ ငင်ျားြေပ
ုံ ါန္ှင၊့်် သမမ တရ ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပပီျား၊ အ ြေ ျားသူမျ ျားန္ှင ့််
အဆင်ခ ပခအ င်ခနပါ။
၈။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ သင်တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ ြူညခ
ီ ပျားရန် ခပျ ်ရင်ပါ၊ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏ စျားုံ ရမ်မမ
ှု ျ ျားြုံ
သြ်သ ခစပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယကုံ ြည် ြေင်ျားသုံ ဝင်
ုံ ့် အြေြ်အြေဲမျ ျားြုံ
့် ခရ ြ်ရ တွင ် ၎င်ျားတ၏
ြူညခ
ီ ြရှငျား် ခပျားပါ။
၉။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ မည်သန
ုံ ့် ြေရမည်ြုံ သင်ယူပါ၊ လူမျ ျားြုံ မထန်ျားြေျြုပ်ပါန္ှင၊့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အတင်ျားအဓမမ ခစြေင
ုံ ျား် ြေင်ျားမ ပြုပါန္ှင။့်် လူမျ ျားြုံ အရ အ ျားလုံျားတင
ွ ် အြျြုျားအ မတ်အြေျြုျို့ ရရှြေွင ့်် ပြုပါ။
၁၀။ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားအတွငျား် တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မကြ ြေဏ ြုံျားြွယပ
် ါ။ အရ ြေပ်သမ်ျား၌
သူြ
ုံ ျားုံ ပင
ုံ ြေ
် ွငခ
့်် ပျားပပီျား အရ ရ ၌ သူြ
့် စ
့် ုံ အ ျားရခြျနပ်ခစပါ။
အသြ်တ အတွြ် အထြ်ပါ ဥပခဒသဆယ်ြေျြ်န္င
ှ ့်် သနရ
် ့် ှငျား် သူတ၏
ုံ ့် ြျင်ဝ
ှ ့်် ြုံြည
် ခ
ီ သ
့် တ်န္င
နည်ျားလမ်ျားဆယ်ြေတ
ုံ သည်
ုံ ့်
လူမျ ျားလုံပ်န္င
ုံ ခ
် သ အရ မျ ျားအ ျားလုံျား ြစ်သည်။ ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ န ျားလည်သခရွ ျို့
ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ုံ ပ် ပီျား၊ ရြန်ရြေါ ပစ်မှ ျား ြေင်ျားသည် ခ ြရှငျား် ရန် မြေြ်ြေပ
ဲ ါ။ မှနပ
် ါ၏၊
့် ျားုံ န္င

လူသဘ
ဝ အလွနယ
် ုံတည
် ခ
့် သ ပုံင်္ြုလ်
္ အြေျြုျို့ မှ မြေင်ျားြေျြ် ြစ်သည်။
့်
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

မှနြ
် န်ခသ လူသဘ
ဝဆသ
ုံ ည်မှ အသတရ ျား၊ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား၊ စရုံ ြ်န္င
ှ ့်် င်္ုံဏသ
် ြခ ရှ ြေင်ျားြုံ
့်
အဓြရည်ညန်ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ အသတရ ျားန္ှင ့်် ဆင် ြေင်တုံတရ ျားတင
ွ ် သည်ျားြေမှုြုံ ပ ြေင်ျား၊
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ် စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျား၊ ခ ြ င်မ
ှု ှ ြေင်ျား၊ သင်၏အ ပန်အလှနဆ
် ြ်ဆမှုမျ ျားတင
ွ ်
့် တ်မရ
ဉ ဏ်ပည ရှ ြေင်ျားန္ှင ့်် ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအခပေါ် စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ရှ ြေင်ျားတုံ ပါဝင်
သည်။
့်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မှနြ
် န်ခသ လူသဘ
ဝအတွငျား် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် င်ခ
့် သ သွင ် ပင်လြခဏ ငါျားြေုံတုံ ့်
့်
ြစ်ကြသည်။
ပထမသွင ် ပင်လြခဏ မှ သည်ျားြေခသ စတ်န္လ
ှ ုံျားရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် ညီအစ်ြုံ
ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား၌ မည်သည့်အ
် မှ ျားမျ ျားြုံ မင်ပါခစ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ မှနြ
် န်စွ
ဆြ်ဆသငသ
့်် ည်၊ သည်ျားြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် န ျားလည် ြေင်ျားြုံ ခြ ် ပရမည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ြယ်ြေွ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ပုံတ်ြေတ်ခ ပ ဆုံ ြေင်ျား မ ပြုသင်ခ
ူ ျ ျား၌ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားန္ှင ့််
့် ပ။ အ ြေ ျားသမ
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှု ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားြုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ့် မင်ခသ အြေါ၊ ဤအြေျန်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု၏ အြေျန်ြ လ ြစ်ခသ ခကြ င့်် ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားခြ ြ်ထ ျားသမ
ူ ျ ျားသည်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားမှ ပမ
ုံ န
ှ ် ြစ်ပပီျား၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ န့် ျားလည်ခပျားသင်ခ
့် ကြ င်ျား
ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏စ
ုံ ့် တ်ထတ
ဲ င
ွ ် မှတသ
် ျားထ ျားသင်သ
ုံ ရ မှလွဲ၍ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့်
့် ည်။ ထအ
ြုံယပ
် င
ုံ ခ
် ြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ ကြည်ရ
့် န်လုံအပ်သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားထြ်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ ခလျှ ပ့် ပီျားထုံတခ
် ြ ်ခန ြေင်ျားမှ ခသြေျ ခပါြ် မဟုံတ်ပါ။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား၏
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှု ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားမျ ျားြုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တြ
ုံ ့် ယ
ုံ ပ
် င
ုံ ထ
် တ
ုံ ်ခြ ် ြေင်ျားမျ ျားအတင
ုံ ျား် တစ်ပစ
ုံ တည်ျား
သခဘ ထ ျားသင်သ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ် သည်ျားြေ ြေင်ျား ရှန္င
ုံ သ
် ည်။
့် ည်။ ဤနည်ျား ြင့်် ြျွန္ပ
သင်သည် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ သည်ျားြေန္င
ုံ ် ြေင်ျားမရှပါြ၊ သင်၌ ဆင် ြေင်တတ
ုံ ရ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်သည့််
ပဿန တစ်ြေရ
ုံ ခနခကြ
ှ
င်ျား ဆလ
ုံ ုံသည်။ သင်သည် သမမ တရ ျားြုံ န ျားမလည်ခကြ င်ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မသခကြ င်ျားလည်ျား ပသခနသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ မသ ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ
မည်သည့်အ
် ရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံသနည်ျား။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် အဆျားုံ သခရ
ုံ ့် ြ်မလ ခသျားဘဲ
လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ ြ လအတွငျား် တင
ွ ် ခနထင
ုံ ခ
် နဆဲ ြစ်ခကြ င်ျား
အသအမှတ်မ ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
စလ
ုံ င် ြေင်ျားသုံ မခရ
ြ်ခသျားခပ။ သုံ ြစ်
့်
့် ရ
လူတင
ုံ ျား် သည် မလွဲမခရှ င်သ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှုြုံ ထုံတခ
် ြ ်လမ်မ
ုံ ျား် သည် ယြေုံအြေါ
့် ည်။ လူတင

သမမ တရ ျားြုံ မှနြ
် န်စွ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားခနကြ၍ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ န ျားလည်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားလျြ်ရသည်
ှ
။ လူတင
ုံ ျား် သည် သမမ တရ ျားထဲ
ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျား ြ လအတွငျား် တင
ွ ရ
် ပပီ
ှ ျား သမမ တရ ျားြုံ အ ပည်အ
့် ဝ ရရှ ြေင်ျား မရှခသျားခပ။ လူမျ ျားသည်
သမမ တရ ျားြုံ ရရှသည်အ
့် ြေါမှသ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တ စတ်သခဘ ထ ျားသည်
စတင်ခ ပ င်ျားလဲလမ်မ
် ြေါ ၎င်ျားတ၌
ုံ ့်
့် ည်။ လူမျ ျားသည် ဤအြေျြ်ြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ်သည့်အ
မှနြ
် န်ခသ ပုံင်္ြုလ်
္ တစ်ဦျား၏ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား ရှလမ်မ
ုံ ့် ြ်တင
ွ ် ၎င်ျားတသည်
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်ုံ ်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားထတ
ဲ ွင ် ယြေုံတင
ုံ ် အမုံနျား် တရ ျား
ရှခနဆဲ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တအခပေါ်
ုံ ့်
သုံ ြ
် တ ်သန ျားကြင်န ပပီျား ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့်
့် ုံယခ
ပစ်မှ ျား ြေင်ျားမျ ျားြုံ ြေွငလ
့်် တ်သည့်န
် ည်ျားတူ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
လည်ျား အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ် သန ျား ြေင်ျား
ရှသငပ
့်် ါသည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားအခပေါ် အ ဃ တ မထ ျားသင်ပ
့် ါ။ ဘုံရ ျားသြေင်၊
ခြျျားဇူျား ပြု၍ ြျွန္ပ
်ုံ ်ြုံ ြ ြွယ်ပါ၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်၏ သဘ ဝြုံ ပွငမ
့်် ထွြပ
် ါခစန္ှင၊့်် ြျွန္ပ
်ုံ ်သည်
ြယ
ုံ ခ
် တ ့်ြ
ှ ့်် ြုံယခ
် တ ်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ အတွငျား် ၌ခနရန် ဆန္ဒရပါသည်
ှ
။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ့်
့် ုံ န ြေရန်န္င
လုံပ်သမျှ အရ အ ျားလုံျားတင
ွ ၊် ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ြေရစ်ခတ ်န္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လွနစ
် ွ မန ြေဘဲ
ဆန်ြျင်
ခနပါ၏၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ြေရစ်ခတ ်သည် ြျွန္ပ
်ုံ ်တြ
ုံ ့် ုံ သည်ျားြေခနဆဲ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့်
ြယ
ုံ ခ
် တ ့်အမှု
် ြျွ စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ တုံ ြင်
့် ၏ ဤအဆင်ြ
့် ုံ အလွနအ
့် ့်
လုံပ်ခဆ င်လျြ်ရသည်
ှ
။ ြေရစ်ခတ ်အခန ြင့်် မည်မျှခသ ခဝဒန ြေစ ျားမှု၊ အရှြြ
် ွဲ ြေင်ျားြေွမ
ဲ န္
ှု င
ှ ့််
အသခရြျြ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သည်ျားညည်ျားြေြေဲရ
ှ န္
် င
ုံ ြေ
် ပ
ဲ့် ါြ၊
့် သနည်ျား။ အြယ်၍ ြေရစ်ခတ ် စတ်ရည
ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၌
ုံ ့် ရှရန်လုံသည့်် အနည်ျားငယ်မျှခသ စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျားသည် ဘ မျှမဟုံတခ
် ပ။ ြေရစ်ခတ ်န္င
ှ ့််
ယှဉ်လျှင ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် စတ်ရည
ှ ် ြေင်ျားမှ အလွနပ
် င် နည်ျားပါျားလျြ် ရှခပသည်...” ဟုံ ခ ပ သငသ
့်် ည်။
ဤနည်ျား ြင့်် သင်ဆခ
ုံ တ င်ျားသည့်အ
် ြေါ သင်သည် အလွနခ
် ြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနခကြ င်ျား၊ အလွန ်
မထင်မရှ ျား ြစ်ခကြ င်ျား၊ ဝည ဉ်အသြ်တ အလွနအ
် ျားနည်ျားခကြ င်ျား ြေစ ျားရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
ထအ
ုံ ြေျန်တွင ် သင်၏အမျြ်ခဒါသ ခပျ ြ်ြွယသ
် ွ ျားလမ်မ
ှ ် ြေင်ျားြုံ
့် ည်။ ဤနည်ျား ြင့်် စတ်ရည
သင်ရရှန္င
ုံ သ
် ည်။
တတယသွင ် ပင်လြခဏ မှ လူမျ ျားြုံ ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
့် တ်မှု ြင့်် ဆြ်ဆ ြေင်ျား ြစ်သည်။
လူမျ ျားအခပေါ် ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ည်မှ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ မည်
သည့်အ
် ရ ြုံ လုံပ်သည် ြစ်ခစ၊
့် တ် ြေင်ျားဆသ
့်
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ အြူအညီ ခပျားရ တွင ် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားြုံ
အမှုခတ ်ခဆ င်ရ တွင ် ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သမမ တရ ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ရ တွင ် ြစ်ခစ၊
ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
စတ်န္လ
ှ ုံျားထဲမှ စြ ျားခ ပ ရန် လုံသည်။ ထမ
ုံ ျှမြ သင်မလုံပ်ရခသျားသည့်် အခကြ င်ျားြုံ
တရ ျားမခဟ ကြ ျားပါန္ှင။့်် ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် အြူအညီြုံ
လုံအပ်ခသ အြေါတင
ုံ ျား် တွင၊် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ြူ
ီ င်သ
့် ဝန်ြုံမဆုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ့်
့် ည်။ မည်သည်တ
့် ညသ
ထမ်ျားခဆ င်ရန် လုံအပ်လျှင ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ထမ်
ျားရွြ်သင်သ
ှ ပ
် ါခစ၊ ယုံမှ ျားခစ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ည်။ စစ်မန
့်
ဟန်မျ ျား ြေင်ျား မလုံပ်ပါန္ှင။့်် ...ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
္ မျ ျားန္ှင ့််
့် တ်ခသ သူ ြစ်ရန် အြေျြုျို့ခသ လူပုံင်္ြုလ်

ဆြ်ဆရ တွင ် အသဉ ဏ်ပည အနည်ျားငယ်ရရန်
ှ လုံအပ်သည်မှ အမှနပ
် င် ြစ်သည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမမ
ှု ှ အလွနန
် ြ်ရှုင်ျားခနခသ ခကြ င်၊့် လူတစ်ဦျားြုံ မယကုံ ြည်ရလျှင၊်
၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ငျား် သုံ သင်
မင်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား မရှဘဲ၊ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မည်သည့်အ
် ရ လုံပ်မည်ြုံ သင်မသလျှင၊်
့်
ထအ
ုံ ြေါ သင်သည် ဉ ဏ်ပည သျားုံ ရန် လုံအပ်ပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အြုံနအ
် စင် ခ ပ ဆုံ ြေင်ျားမှ ခရှ င်ရှ ျားရန်
လုံအပ်သည်။ ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျား ြစ် ြေင်ျား၌ ဥပခဒသမျ ျား လုံအပ်သည်။
့် တ်ခသ လူပင်္
သင်မခ ပ သင်သ
ုံ ျှသ မြ
့် ည့်် အရ မျ ျားြုံ ဆင် ြေင်သျားုံ သပ်မှု မရှဘဲ မခ ပ ပါန္ှင။့်် ထမ
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ရ ျားန္ှင ့်် သငတ
့်် င်ခလျ ြ်ပတ်မှု ြင ့်် ခ ပ ဆရ
ုံ န်
့် တ်ခသ သူ တစ်ဦျား ြစ်ရန် ဆင် ြေင်တတ
လုံအပ်သည်။ အြေျြုျို့လူမျ ျားသည် ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ှ ့်် ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့််
့် တ် ြေင်ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်က့် ြရန်န္င
မည်မျှပင်အလုံပ်မျ ျားခနခစြ မူ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ တစ်စုံတစ်ခယ ြ်အတွြ် ြွငထ
့်် ျားခပျားရန်
အြေင
ုံ အ
် မ ဆကုံ ြသည်။ ၎င်ျားမှ ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ြုလ်
္ တစ်ဦျား ြစ်ရန်
့် တ်ခသ လူပင်္
လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်မှု မည်ြသ
ဲ့် ုံ ြစ်
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ယင်ျားမှ ရူ ျားမုံြ် ြေင်ျား မဟုံတသ
် ခလ ။
့် န္င
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ြုလ်
္ ြစ် ြေင်ျားမှ ရူ ျားမုံြ်ခသ သူတစ်ဦျား ြစ် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားမှ
့် တ်ခသ လူပင်္
ထူျားြေျွနြ
်
ရုံ ျားရင
ှ ျား် ပပီျား ပွငလ
့်် င်ျား၍ လှည့်် ြ ျားမှု မရှ ြေင်ျားအခကြ င်ျား ြစ်ခပသည်။ သင်သည် မှနြ
် န်ပပီျား
အသတရ ျားရှရမည်။ ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ွ ်
့် တ် ြေင်ျားြုံ ဆင် ြေင်တုံတရ ျား အခ ြေြေခပေါ်တင
တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ လူမျ ျားန္ှင ့်် ဆြ်ဆရ တွင ် ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ှု ှ ြေင်ျားန္ှင ့််
့် တ်မရ
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ုံ ရ ြုံ ဆလ
ုံ ုံ ြေင်ျား ြစ်သည်။ မှနခ
် ပ၏၊
့် တ်ခသ လူတစ်ဦျား ြစ် ြေင်ျားမှ ထအ
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ူ စ်ဦျား ြစ်ရန်အတွြ် အခရျားကြီျားဆျားုံ အြေျြ်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
့် တ်သတ
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
်
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
့် တ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ သင်သည် အ ြေ ျားခသ သူမျ ျား၏ ခရှ ျို့တွငသ
့် တ်ပပီျား
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
့်် ျားြေဲပ
့် တ် ြေင်ျား မရှဘဲ သူြ
့် ါြ
့် ုံလှညစ
ပဿန ကြီျား ြစ်လမ်မ
် လ ။ အြယ်၍ သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ်
့် ည် မဟုံတခ
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
့် တ် ြေင်ျားရှရန် ကြြုျားစ ျားပါြ၊ အ ြေ ျားသူမျ ျားခရှ ျို့တွင ် သဘ ဝအခလျ ြ်
ရုံ ျားသ ျားခ ြ င်မ
ွ ်
့် တ်လ လမ်မ
့် ည်။ အြယ်၍ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
မရုံ ျားသ ျားမခ ြ င်မ
ုံ ပ
် ါြ၊ အ ြေ ျားသူမျ ျား ခရှ ျို့တွငလ
် ည်ျား သင်အမှနတ
် ြယ်
့် တ်န္င
ရုံ ျားသ ျားခ ြ ငမ
့်် တ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ှု ခထ ငြ
့်် ုံ ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ သမမ တရ ျား၏ မည်သည်ရ
မည်သည်အ
့် ပြုသခဘ ခဆ င်ခသ အရ ြုံ ြစ်ခစ သင်ဝင်ခရ ြ်ခနပါြ၊ သင်သည် ဦျားစွ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ မှ ြ်တင
ွ ် ပြုရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ရလဒ်မျ ျား
ရရှြေဲပ့် ပီျားသည်န္င
ှ ၊့်် သဘ ဝအခလျ ြ်ပင် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျား ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ထအ
ုံ ရ ြုံ
သင်လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့် တ် ထအ
ုံ ရ ြုံ လုံပ်ရန် အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားခရှ ျို့တွင ်
့် ျားုံ န္င
့် ည်။ ဤအရ ြုံ သမဟုံ

ြုံယြ
့်် ုံယ်ြုံယ် အ ျားမစြ
ုံ ပ
် ါန္ှင၊့်် သရ
ုံ ့် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် သင်လုံပ်လုံရ ြုံ
လွတလ
် ပ်စွ လုံပ်ခဆ င်ပါ။ ယင်ျားြ အလုံပ် ြစ်မည် မဟုံတပ
် ါ။ အခရျားကြီျားဆျားုံ အရ မှ ၊ လူသ ျားြုံ
စမ်ျားသပ်ပပီျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ရှ ခြွခသ ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် ဤစမ်ျားသပ် ြေင်ျားြုံ ခအ င် မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ သင်သည်
လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ်
ဤစမ်ျားသပ်မှုြုံ မခအ င် မင်န္င
ုံ ပ
် ါြ သင်သည် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခပ၊ ယင်ျားမှ
သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား၏ ဥပခဒသတစ်ြေုံ ြစ်သည်။
စတုံတထသွင ် ပင်လြခဏ မှ သင်၏အ ပန်အလှနဆ
် ြ်ဆမှုမျ ျားတွင ် ဉ ဏ်ပည ရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။
အြေျြုျို့လူမျ ျားြ “ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားန္ှင ့်် အဆင်ခ ပခစရန် ဉ ဏ်ပည လုံအပ်သခလ ”
ဟုံခ ပ ကြသည်။ မှနပ
် ါ၏၊ လုံအပ်ပါသည်။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ဉ ဏ်ပည ြုံ အသျားုံ ြေျ ြေင်ျားြ
့် ခ
သင်၏ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအတွြ် ပမ
ုံ ၍
ုံ ပင် အြျြုျားခြျျားဇူျားရန္
ှ င
ုံ သ
် ည်။ အြေျြုျို့ြ “ညီအစ်ြုံ
ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအခပေါ် ဉ ဏ်ပည ြုံ သျားုံ ြေင်ျားမှ စဉ်ျားလဲ ြေင်ျား မဟုံတ်ခလ ” ဟုံ ခများကြလမ်မ
့် ည်။
ဉ ဏ်ပည မှ စဉ်ျားလဲ ြေင်ျားမဟုံတခ
် ပ။ အမှနမ
် ှ ဉ ဏ်ပည သည် စဉ်ျားလဲ ြေင်ျား၏
လုံျားလုံျားဆန်ြျင်
ြြ် ြစ်သည်။ ဉ ဏ်ပည ြုံ အသျားုံ ပြု ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား၏
့်
ဝည ဉ်အသြ်တ ခသျားငယ်သည်အ
့် ြေါ၊ သင်ခ ပ ဆသ
ုံ ည်ြုံ ၎င်ျားတလြ်
ုံ ့်
မြေန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် ြေါတွင ်
၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် သင်စြ ျားခ ပ ရ တွင ် သတထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ခသျားငယ်ခသ ဝည ဉ်အသြ်တ
ရှသူမျ ျား၊ အထူျားသ ြင့်် သမမ တရ ျားြုံ မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမြ
ှု ုံ
ထုံတခ
် ြ ်သမ
ူ ျ ျားန္ှင ့်် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားမှု အြေျြုျို့ ရှခသ သူမျ ျားအတွြ် သင်သည် ရုံ ျားစင်ျားလွနျား် ပပီျား
၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား ပွငလ
့်် င်ျားစွ အရ အ ျားလုံျားြုံ ခ ပ ပလျှင ် သင်ထ
ုံ စ်ြေုံ ရယူရန်၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်ြ
့် မှ တစ်စတ
့် ုံ
အ မတ်ထတ
ုံ ်ရန် ၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် လွယ်ြလ
ူ မ်မ
ုံ ့်
င့်် သင်အ
့်် မျ ျား
့် ည်။ ထခကြ
့် ခန ြင့်် အနည်ျားန္ှငအ
ကြြုတင်ြ ြွယမ
် မ
ှု ျ ျား ရှရမည် ြစ်ပပီျား သင်စြ ျားခ ပ ရ တွင ် နည်ျားစနစ်တစ်ြေြေ
ုံ ုံ ရှရမည်။ သရ
ုံ ့် တွင ်
လူအမျ ျားအခပေါ် သတထ ျား ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ ၎င်ျားတုံြ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
့် ုံ မြူညီ ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ မထ ျား ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ၊ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခထ င်စအ
ုံ ခကြ င်ျား
အခရျားကြီျားသည့်် အရ မျ ျားြုံ ြေျြ်ြေျင်ျားမခ ပ ပ ြေင်ျားန္ှင ့်် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သမမ တရ ျားန္င
ှ ့်် ရုံ ျားရင
ှ ျား် စွ
မတ်သဟ ယြွဲျို့ခပျား ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ အြယ်၍ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အသြ်တ တွင ် ဝည ဉ်ခရျားရ
အြူအညီ လုံအပ်ပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျား၏ အခထ ြ်အပြ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
့် ုံ လုံအပ်ပါြ၊ ြျွန္ပ
ဤြစစန္င
ှ စ
့်် ပ်လျဉ်ျား၍ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားခပျားရန် တတ်စမ
ွ ်ျားသမျှ အရ ရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရမည်။

သရ
ုံ ့် တွင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခထ င်စုံန္င
ှ ့်် ပတ်သြ်၍ ဤအရ ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ
ခများ မန်ျားစစ
ုံ မ်ျားပါြ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခြေါင်ျားခဆ င်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုခတ ်ခဆ င်မျ ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ ဤအရ
ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ ခများ မန်ျားစစ
ုံ မ်ျားပါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခ ပ ပရန် မလုံအပ်ပါ။ အြယ်၍ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
သင်ခ ပ ပပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထသ
ုံ တင်ျားအြေျြ်အလြ်ြုံ ခပါြ်ကြ ျားခစမည့်် အလ ျားအလ ရှပပီျား
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင် အမ်ခထ င်စုံ၏ အမှုအခပေါ် အြျြုျားသြ်ခရ ြ်ခစလမ်မ
့် ည်။
တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ သ ်၊ ၎င်ျားတုံ မသ
သင်ခ
ုံ ့် တ် ၎င်ျားတသ
ုံ ့် ရန်မလုံခသ အရ
့် ခ
့် သ အရ သမဟုံ
့်
ြစ်ြေခ
ဲ့် သ ်၊ ထအ
ုံ ခကြ င်ျားြုံ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား မသခစန္ှင။့်် ၎င်ျားတုံ သ
့် ရ ြစ်ပါြ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်အ
့် သင်သ
အသခပျားရန် သင်တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ အြေင
ုံ အ
် မ န္ှင ့်် မြေင်ျားြေျန် ြေင်ျားမရှဘဲ အလုံျားစုံ လုံပ်ခဆ င်ရမည်။
သုံ ြစ်
ုံ ့် သင်ခ
ုံ ်စ ျား ြေင်ျားသည်
့် သ အရ မျ ျားမှ အဘယ်နည်ျား။ သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လြ
့် လျှင ် ၎င်ျားတသ
လူအမျ ျားသသင်ခ
့် မမ တရ ျားမျ ျားြုံ
့် သ အရ ြစ်သည်။ မည်သည်သ
၎င်ျားတယူ
ုံ ့် တင်ဝတ်ဆင်သင်ခ
့် ှု ခထ င်မ
့် ကြ င်ျား၊ သမမ တရ ျား၏ မည်သည်ရ
့် ျ ျားြုံ
၎င်ျားတန
ုံ ့် ျားလည်ထ ျားသင်ခ
့် ဝန်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ြည်
ဆ
့် ည်ျားသင်ခ
့် ကြ င်ျား၊ မည်သည်တ
့် ကြ င်ျား၊
့်
မည်သည်တ
့် ဝန်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ ြည်
ဆ
့် ည်ျားရန် ြုံြ်ညခ
ီ ကြ င်ျား၊ ထတ
ုံ ဝန်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတုံ မည်
ြသ
ဲ့် ုံ ့်
့်
့်
ြည်ဆ
့် ည်ျားသင်ခ
် န်ခသ လူသဘ
ဝြုံ မည်သခနထ
ုံ ့်
င
ုံ သ
် င်ခ
့် ကြ င်ျား၊ မှနြ
့် ကြ င်ျား၊ အသင်ျားခတ ်၏
့်
အသြ်တ ြုံ မည်သခနထ
ုံ ့်
င
ုံ သ
် င်ခ
ုံ ့် လူအမျ ျားသသင်ခ
့် ကြ င်ျား၊ အစရှသည်တမှ
့် သ အရ မျ ျား
အလုံျားစုံ ြစ်သည်။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ သ ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခထ င်စုံဆင
ုံ ရ
် စည်ျားမျဉ်ျားမျ ျားန္ှင ့််
့် ခ
ဥပခဒသမျ ျား၊ အသင်ျားခတ ်၏ အမှုန္င
ှ ့်် သင်တ၏
ုံ ့် ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား၏ အခ ြေအခနမျ ျားြုံ
အ ပင်လူမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်မ
ူ ျ ျားြုံ သ မန်ြ လျှြ
့် သ ျားစုံအတွငျား် မှ မယုံကြည်သမ
မြွငခ
့်် ပ အပ်ခပ။ ဤသည်မှ ြျွန္ပ
်ုံ ်တအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ အသျားုံ ြေျသည်အ
့် ြေါ စွဲြုံငထ
် ျားရမည့််
ဥပခဒသ ြစ်သည်။ ဥပမ အ ျား ြင်၊့် သင်သည် သင်ခ
ုံ ့် တ်
့် ြေါင်ျားခဆ င်မျ ျား၏ အမည်မျ ျား၊ သမဟုံ
မည်သည်ခ
့် နရ တွင ် ၎င်ျားတခနထ
ုံ ့်
င
ုံ သ
် ည်တြ
ုံ ့် ုံ မည်သည်အ
့် ြေါမျှ မခ ပ သင်ခ
ုံ ရ မျ ျားြုံ
့် ပ။ ထအ
သင်ခ ပ ပါြ၊ ထအ
ုံ ြေျြ်အလြ်မျ ျားြုံ မယကုံ ြည်သမ
ူ ျ ျားြ မည်သည်အ
့် ြေါတွင ် ကြ ျားသွ ျားမည်ြုံ
သင်မသန္င
ုံ ဘ
် ၊ဲ ထအ
ုံ ြေျြ်အလြ်မျ ျားြ ဆျားုံ ယုံတ်ခသ သူလျှြုမျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
လျှြုျို့ ဝှြစ
် ခ
ုံ ထ ြ်မျ ျားထသုံ ထပ်
ဆင်ခ
ှ ျားမည်ဆပ
ုံ ါြ ယင်ျားသည် ကြီျားမ ျားခသ
့် ရ ြ်ရသွ
့်
ပဿန တစ်ြေုံ ြစ်လ န္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဤသည်မှ ဉ ဏ်ပည ရှရန် လုံအပ်ပပီျား၊ ယင်ျားခကြ င်ပ
့် င်လျှင ်
ဉ ဏ်ပည ရှ ြေင်ျားမှ အလွနအ
် ခရျားကြီျားသည်ဟုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်ခ ပ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထမ
ုံ ျှသ မြ၊ သင်သည်
ရုံ ျားစင်ျားပပီျား ပွငလ
့်် င်ျားသည်အ
့် ြေါ၊ မည်သတ
ူ စ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြုံမျှ သင်မခ ပ ပန္င
ုံ ခ
် သ
သီျားသန်ပုံ့် င်္ြုလ်
္ ခရျား အခကြ င်ျားအရ အြေျြုျို့ ရှသည်။ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင်ခ ပ ပပီျားသည်အ
့် ြေါ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်

ခလ ်လည်ပပီျား သင်ခ ပ သည်အ
့် ရ မျ ျားြုံ ပြ်ရယ် ပြု ြေင်ျား၊ သင်ခ ပ သည်အ
့် ရ မျ ျား
ပျျို့ န္ှသွ
့် န ြ်တွင ် သင်အ
် ြခ ြုံ
့် တွြ် ပဿန မျ ျား ြစ်ခပေါ်ခစ ြေင်ျား၊ သင်၏င်္ုံဏသ
့် ျားသည်ခ
ထြေြ
ုံ ်ခစ ြေင်ျားမျ ျား ရှန္င
ုံ မ
် ရှန္င
ုံ ြ
် ုံ မင်န္င
ုံ ရ
် န် သင်၏ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျား၏ ဝည ဉ်အသြ်တ ြုံ
သင်သည် သျားုံ သပ်ရမည်။ ဤအခကြ င်ျားခကြ င်ပ
ှ ့်် ပွငလ
့်် င်ျားမှုရရ
ှ တွင ်
့် င်လျှင ် ရုံ ျားရှငျား် မှုန္င
ဉ ဏ်ပည ရှရန် လုံအပ်သည်။ ထအ
ုံ ရ သည် မှနြ
် န်ခသ လူသဘ
ဝအတွြ် မရှမ ြစ်လုံအပ်ခသ
့်
စတုံတထ စြေျန်စညန်ျား ြစ်သည်၊ ယင်ျားမှ သင်၏အ ပန်အလှနခ
် ပ ဆဆ
ုံ ြ်ဆမှုမျ ျားတင
ွ ်
ဉ ဏ်ပည ရှ ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။
ပဉ္စမသွင ် ပင်လြခဏ မှ ဘုံရ ျားသြေင်၌ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ခသ ညီအစ်ြုံ
ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအခပေါ် စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ရှ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားတင
ွ ် အနည်ျားငယ် င်္ရုံစြ
ုံ ် ြေင်ျား၊
အမှနတ
် ြယ် ြူညီ ြေင်ျားန္ှင ့်် အခစြေသည့်် စတ်ဓ တ်တုံ ပါဝင်
သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
အထူျားသ ြင့််
့်
သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားကြခသ ထည
ုံ အ
ီ စ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားန္ှင ့်် ပမ
ုံ ၍
ုံ မတ်သဟ ယြွဲျို့သငပ့်် ပီျား၊
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အြူအညီမျ ျား ပမ
ုံ ခ
ုံ ပျားရမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ယုံကြည်သအ
ူ သစ် ြစ် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ ယကုံ ြည်သူ ြစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် မသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ။ အသင်ျားခတ ် အသြ်တ တွင ်
အထူျားဥပခဒသတစ်ရပ် ရှခပသည်- သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လြ
ုံ စ
် ျားသူတုံြ
့် ုံ အထူျားင်္ရုံ ပြု ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် ပမ
ုံ ုံ၍မတ်သဟ ယြွဲျို့ပါ၊ ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျား အသြ်ခမွျားခလ ြ်ခသ အစ ြုံ ပခ
ုံ ပျားပါ၊
ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြစ်န္င
ုံ သ
် မျှ အ မန်ဆျားုံ အြူအညီရန္င
ုံ ရ
် န်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသြ်တ ထဲတွင ်
တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ အ မန်ဆျားုံ ကြီျားထွ ျားခစြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခရခလ င်ျားခပျားပါ။ သမမ တရ ျားြုံ
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျား ြေင်ျား မရှသူတအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ြ
ူ
ျား၊ ခရခလ င်ျားခပျားသည့််
ြ လအတုံငျား် အတ တစ်ြေခ
ုံ န ြ်တင
ွ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြေင်ျား မရှသည်မှ
ထင်ရှ ျားလ ပါြ၊ ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
တင
ွ ် လလမျ
ုံ ့်
ျားစွ စြ
ုံ ထ
် တ
ုံ ရ
် န် မလုံအပ်ခပ။ သင်သည် တတ်စမ
ွ ်ျားသမျှ
အရ အ ျားလုံျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် မလုံအပ်ခတ ခ
့် ည်ျားပပီျား
့် ပ။ သင်၏တ ဝန်ြုံ ြည်ဆ
ြစ်သည်အ
့် တွြ် လုံခလ ြ်ပပီ ြစ်သည်။...သင်၏အမှုြုံ မည်သအခပေါ်
ူ ့်
အ ရုံ စျားူ စြ
ုံ ်ရမည်ြုံ
သင် မင်န္င
ုံ ရ
် န် လုံအပ်သည်။ သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျား ြေင်ျား မရှသူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်
စလ
ုံ င်ခစလမ်မ
့် ည်ခလ ။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ် မလုံပ်ခဆ င်လျှင၊် လူမျ ျားသည် အဘယ်ခကြ င့််
ဆင် ြေင်သျားုံ သပ်မမ
ှု ရှဘဲ ဆြ်လုံပ်ရမည်နည်ျား။ သင်သည် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်၏အမှုြုံ
န ျားမလည်ခသျားခသ ်လည်ျား အစဉ်အပမဲ မမြယ
ုံ ်ြုံ အလွနစ
် တ်ြေျလွနျား် ခနသည်၊ ယင်ျားမှ လူ၏
တျားုံ အမှုန္င
ှ ့်် မသန ျားမလည်မှု မဟုံတ်သခလ ။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် သမမ တရ ျားြုံ

စစ်မှနစ
် ွ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားခသ ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားအတွြ် အြူအညီမျ ျား ပုံ၍ခပျားပါ၊
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားြေရမည့်် သူမျ ျား ြစ်ပပီျား သူ၏
့် ခ
ကြြုတင်ြေြေ
ွဲ န်မှ့် တသ
် ျားထ ျားခသ ခရွ ျားခြ ြ်ြေထ ျားရသူမျ ျား ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။ ဤလူမျ ျားန္ှင ့််
သမမ တရ ျားအခပေါ် စတ်န္လ
ှ ုံျား တစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျား မကြ ြေဏ မတ်သဟ ယြွဲျို့ ပပီျား တစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား
ြေွနအ
် ျားခပျားလျှင၊် ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တအ
ုံ ့် ျားလုံျား ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ ရရှလမ်မ
ုံ တ
ူ န္ှ
ုံ ့် င ့််
့် ည်။ ထသ
မပူျားခပါင်ျားလျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ သစစ ခြ ြ် ြေင်ျား ြစ်သည်။...မှနြ
် န်ခသ
လူသဘ
ဝြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည့်် အသင်ျားခတ ်အတွငျား် ရှသူတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျားခသ
့်
သူတအကြ
ုံ ့်
ျားတွင ် မမြုံယြ
် ုံ ခနရ ြေျထ ျားသင်သ
် လျ ညီခထွစွ အ ပန်အလှန ်
့် ည်၊ ၎င်ျားတုံန္ှ့် င ့်် လုံြခ
ဆြ်ဆသင်ပ့် ပီျား၊ သမမ တရ ျားြုံ ခလ့်လ လုံြစ
် ျား ြေင်ျားအ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ၎င်
ုံ ့် ယ
ုံ ြ
် ုံ
့် ျားတြ
စတ်န္လ
ှ ုံျားတစ်လုံျားတစ်ဝတည်ျား ြင့်် တ ြည်ျား ြည်ျား အသျားုံ ြေသင်သ
ုံ ည်ျားအ ျား ြင့်် သမမ တရ ျားြုံ
့် ည်။ ထန
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်ြေရလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား သင်သည်လည်ျား
ြယ်တင်ြေရလမ်မ
ုံ သ ် သန်ရှ့် ငျား် ခသ ဝည ဉ်ခတ ်သည် သမမ တရ ျားြုံ
့် ည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
့် ခ
ခလ့်လ လြ
ုံ ်စ ျားသည့်် ထသ
ုံ တ
ူ အကြ
ုံ ့်
ျားတွင ် အမှု ပြုခသ ခကြ င့်် ြစ်သည်။...
ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ယြေုံ
ပင် မတ်သဟ ယ ပြုြေဲသ
် န်ခသ လူသဘ
ဝအတွငျား်
့် ည်မှ မှနြ
့်
့်
ယူတင်ဝတ်ဆင်ထ ျားရမည့်် ြဏ္ဍငါျားြေအ
ုံ ခကြ င်ျား ြစ်သည်။ ဤသွင ် ပင်လြခဏ ငါျားြေုံစလုံျားြုံ
သင်ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်သည် သင်၏ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားန္ှင ့်် လုံြခ
် လျ ညီခထွစွ အ ပန်အလှန ်
ဆြ်ဆန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့် ြ်
့် ည်၊ အသင်ျားခတ ်အတွငျား် သင်၏ခနရ ြုံ သင်ခတွျို့ ရှလမ်မ
့် ည်၊ ထခန
သင်၏တ ဝန်ြုံ သင်တတ်စမ
ွ ်ျားသမျှ အခြ င်ျားဆျားုံ ထမ်ျားခဆ င်န္င
ုံ လ
် မ်မ
့် ည်။
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

၅။ ဘုရ ားသခင်၌ ယံကု ကည်ခခင်ားမှ ငငမ်သက်ခခင်ားနှင ်ို့
တက င်ားချီားမင်္ဂလ မျ ားကု ရှ ရန်အတွကသ
်
မခဖစ်သငတ
်ို့
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားလူသ ျားအခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ပထမဦျားစွ ယုံကြည်သည်အ
့် ြေါမှစ၍ သူရရှထ ျားသည်အ
့် ရ သည်
မည်သည်အ
့် ရ နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အခကြ င်ျား သင် မည်သည်အ
့် ရ သရှလ ပပီျား ြစ်သနည်ျား။
ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယကုံ ြည် ြေင်ျားခကြ င့်် သင်မည်မျှ ခ ပ င်ျားလဲပပီျား ြစ်သနည်ျား။ ယြေုံဆလ
ုံ ျှင ်

သင်တအ
ုံ ့် ျားလုံျား ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားသည် ဝည ဉ်ြယ်တင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဇ တြေန္ဓ ၏
သုံြေြေျမ်ျားသ အတွြ်သ လျှင ် မဟုံတသ
် လုံ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြေျစ် ြေင်ျားမတ
ှ စ်ဆင့််
သူ၏အသြ်တ အ ျား ကြယ်ဝ ြေျမ်ျားသ ခစရန် မဟုံတမ
် န
ှ ျား် အစရှသည် ြင့်် သန ျားလည်ကြသည်။
ဤသုံ ြစ်
့် တင
ုံ ျား် သင်သည် ဇ တြေန္ဓ ၏ သုံြေြေျမ်ျားသ သမဟုံ
ုံ ့် တ် တစ်ြေဏတ သ ယ မှုအတွြ်
့် သည်အ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ပါြ၊ ထခန
ုံ ့် ြ် အဆျားုံ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သင်၏ြေျစ် ြေင်ျားသည် အထွတ်အထပ်
ခရ ြ်ရပပီ
ှ ျား ခန ြ်ထပ် သင်ဘ မျှပင် မခတ င်ျားဆလ
ုံ င်ြ
့် စ ျား သင်ရှ ခြွခသ
ဤြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည် ညစ်ညမ်ျားခသ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ န္ှ
်
့် စ်လုံြွယရ
မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျားြေျစ် ြေင်ျားြုံ မမတ၏
ုံ ့် ပငီျားခငွျို့ ြွယ် တည်ရမှု
ှ ြုံ ကြယ်ဝြေျမ်ျားသ ခစရန်န္င
ှ ့််
မမတန္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားမျ ျားရှ လစ်ဟ မှုြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားရန် အသျားုံ ပြုသူမျ ျားမှ ပငမ်ျားခအျားသြ်သ ခသ
အသြ်တ ြုံ အလုံကြီျားခသ လူမျြုျားမျ ျားသ ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံြေျစ်ရန် အမှနတ
် ြယ်
ရှ ခြွခနခသ သူမျ ျား မဟုံတခ
် ပ။ ဤြေျစ် ြေင်ျားမျြုျားသည် အတင်ျားအြျပ်ြေျစ် ြေင်ျား ြစ်သည်၊
စတ်ခြျနပ်မြ
ှု ုံ လုံြစ
် ျား ြေင်ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
အရ ြုံ မလုံအပ်ခပ။
ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်၏ြေျစ် ြေင်ျားသည် မည်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ြေျစ် ြေင်ျားမျြုျားနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သင်မည်သည်အ
့် တွြခ
် ကြ င့်် ြေျစ်သနည်ျား။ ယြေုံတင
ွ ် သင်အ
့် တွငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျား မည်မျှရှ သနည်ျား။ သင်တအမျ
ုံ ့်
ျားစုံ၌ရှခသ ြေျစ် ြေင်ျားသည် ယြေင် အထြ်တွင ်
ခြ ် ပြေဲပ့် ပီျားသည့်် အမျြုျားအစ ျား ြစ်သည်။ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ြေျစ် ြေင်ျားမျြုျားသည် ရှရင်ျားစဲြ
ွ ုံသ လျှင ်
ထန်ျားသမ်ျားန္င
ုံ ၏
် ၊ ထ ဝရတည်ပမဲမှုြုံ မရရှန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ လူ
ွ ်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။
့် သ ျား၌လည်ျား အ မစ်တယ
ဤြေျစ် ြေင်ျားမျြုျားသည် အသီျားမသီျားဘဲ ပွငလ
့်် န်ျားပပီျား ညြှြုျားန္ွမ်ျားခသ ပန်ျားန္ှငသ
့််
တူသည်။
တစ်နည်ျားအ ျား ြင်ဆ
ုံ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
နည်ျား ြင့်် တစ်ကြမ်ြေျစ်ပပီျားခန ြ်တင
ွ ်
့် ရ
ခရှ ျို့၌ရှခသ လမ်ျားခကြ င်ျား၌ သငြ
့်် ဦ
ုံ ျားခဆ င်မည်သ
့် ူ မရှပါြ၊ သင်သည် လဲပပြုြျသွ ျားမည် ြစ်သည်။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြေျစ်ခနသည်အ
့် ြေျန်၌သ ြေျစ်န္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား ခန ြ်ပင
ုံ ျား် တွင ် သင်၏အသြ်
စတ်သခဘ ထ ျား မခ ပ င်ျားလဲဘဲ ရှခနပါြ၊ သင်သည် အခမှ င်ထလ
ုံ မ်ျားများုံ မ၏
ှု ပတ်ြုံျားမခ
ှု အ ြ်မှ
မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ဘ
် ခ
ဲ နပပီျား စ တန်မ ရ်နတ်၏ အခန္ှ င်အြွဲျို့မျ ျားန္ှင ့်် ယင်ျား၏
လမ်လည်လည
ှ စ
့်် ျားမမ
ှု လ
ှ ည်ျား သင်ရုံနျား် ထွြန္
် င
ုံ လ
် မ်မ
့် ခသ
ုံ ့်
လူ မည်သမ
ူ ျှ
့် ည် မဟုံတ်ခပ။ ဤြဲသ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပည်အ
့် ဝရယူ ြေင်ျားြုံ မြေရန္င
ုံ ခ
် ပ။ အဆျားုံ ၌ သူ၏ဝည ဉ်၊ စတ်န္င
ှ ြေ
့်် န္ဓ သည်
စ တန်မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် နဦျားမည်။ ဤအခကြ င်ျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ သသယမရှန္င
ုံ ခ
် ပ။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပည်အ
့် ဝရယူ ြေင်ျားြုံ မြေရန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားသည် သူတ၏
ုံ ့် မူလခနရ ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
စ တန်မ ရ်နတ်ထသုံ ့် ပန်သွ ျားမည် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျား ြစ်ခသ

ခန ြ်တစ်ဆင်ြ
့်် ရ ခန္ှ ခသ မီျားအုံငသ
် ုံ ဆင်
ျားသြ်ကြလမ်မ
့် ုံ ြေယူရန် ြန်န္ှ့် ငခ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
့်
ရယူ ြေင်ျားြေရသူတသည်
ုံ ့်
စ တန်မ ရ်နတ်အ ျား ခြျ ြေင
ုံ ျား် ပပီျား သူ၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်မလ
ှ ည်ျား
လွတခ
် မ ြ်ခသ သူမျ ျား ြစ်သည်။ ထသ
ုံ တ
ူ ြ
ုံ ့် ုံ န္င
ုံ င
် ခတ ်၏လူမျ ျားထတ
ဲ ွင ် တရ ျားဝင်
ထည်တ
့် ွြ်ထ ျားသည်။ ဤသည်မှ န္င
ုံ င
် ခတ ်၏လူမျ ျား ြစ်ခပေါ်လ ပုံ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ယကုံ ြည်သမ
ူ ျ ျားသည် မည်သည်ရ
့် ှု ခထ င်အ
ုံ ထ
် ျားသင်သ
့် ျား ဆုံပ်ြင
့် နည်ျား” မှ

ယခန၊ ့် လြ်ခတွျို့ြျခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ရန် လမ်ျားခကြ င်ျားမှနခ
် ပေါ်သုံ သင်
ခ ြေြေျရမည်။
့်
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ပါြ၊ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ သ မြဘဲ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သြျွမ်ျား ြေင်ျားြုံလည်ျား ရှ သင်သ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဉ ဏ်အလင်ျားခပျားမှု
လုံြခ
် လျှ ြ်မအ
ှု ျား ြင်၊့် သင်ြုံယ်တုံင၏
် လုံြခ
် လျှ ြ်မအ
ှု ျား ြင့်် သင်သည်
သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ စ ျားခသ ြ်န္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မန
ှ စ
် ွ န ျားလည်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်၍
သင်န္
ှ ုံျားသ ျား၏ အနြ်ရှုင်ျားဆျားုံ ခနရ မှလ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံြေျစ် ြေင်ျား အစစ်အမှနသ
် ည်လည်ျား
့် လ
ရှလ န္င
ုံ မ
် ည်။ တစ်နည်ျားဆလ
ုံ ျှင၊် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားသည် အစစ်မန
ှ ဆ
် ျားုံ ြစ်ပပီျား၊
အဘယ်သမ
ူ ျှ မြျြ်ဆျားီ န္င
ုံ ် သမဟုံ
ုံ ့် တ် မတ ျားဆျားီ န္င
ုံ သ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားမျြုျား ြစ်လျှင၊် ယြေုံအြေျန်တွင ်
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျား လမ်ျားမန
ှ ခ
် ပေါ်တင
ွ ် ရှခနသည်။ ထအ
ုံ ရ ြ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် ကြ င်ျား သြ်ခသ ပသည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် သင်န္
ှ ုံျားသ ျားသည်
့် ခ
့် လ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ် ြေင်ျားြြေ
ုံ ရပပီျား အ ြေ ျားမည်သည်အရ ြမျှ သင်ြ
ုံ ဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ခ
် သ ခကြ င့််
့် ုံ မပင
ြစ်သည်။ သင်၏ အခတွျို့အကြြုခကြ င်၊့် သင်ခပျားဆပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အြုံျားအြေခကြ င်န္
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် င
လုံပ်ခဆ င်ခပျားမှုခကြ င့်် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် အလုံအခလျ ြ် ြေျစ် ြေင်ျား
ခပေါ်ခပါြ်လ န္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ုံ ြစ်
ှု ှ
့် ခသ အြေါ သင်သည် စ တန်၏ လွမ်ျားများုံ မမ
ြင်ျားလွတလ
် ျြ် ဘုံရ ျားသြေင် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အလင်ျားထ၌
ဲ အသြ်ရင
ှ လ
် မ်မ
ှု ှ
့် ည်။ အခမှ င်လွမ်ျားမုံျားမမ
ြေျြုျားခြ ြ် လွတခ
် မ ြ်ပပီျားမသ
ှ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်ရရှပပီျားဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
သင်၏ ယုံကြည် ြေင်ျား၌ သင်သည် ဤပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ ရှ ခြွရမည်။ ဤအရ သည် သင်တအသီ
ုံ ့်
ျားသီျား၏
တ ဝန်ဝတတရ ျား ြစ်၏။ သင်တုံ မည်
သတ
ူ စ်ဦျားမျှ အမှုအရ မျ ျားြုံ ရှခနသည်အ
့် တင
ုံ ျား်
့်
အ ျားရခြျနပ်မခနသင်ခ
ွ ် စတ်န္စ
ှ ်ြေွ မရှန္င
ုံ သ
် ြဲသ
့် ုံ ့်
့် ပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်အခပေါ်တင
ခပါခပါ
ုံ ခ
် ပ။ သင်သည် အရ ရ တုံငျား် ၊ အြေျန်တုံငျား် ၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် တန်
့် တန် ြေယူ ြေင်ျားလည်ျား မ ပြုန္င
စဉ်ျားစ ျားသငပ့်် ပီျား သူအတွ
ြ် အရ ရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်သငသ
့်် ည်။ ထအ
ုံ ့် ပင် သင်စြ ျားခ ပ ခသ အြေါ
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အမှုအရ မျ ျား ပြုသည်အ
့် ြေါတုံငျား် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခတ ်အြျြုျားြုံ

ဦျားစ ျားခပျားသင်သ
ှ ့်် ညီန္င
ုံ သ
် ည်။
့် ည်။ ဤနည်ျား ြင်သ
့် လျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်န္င
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယကုံ ြည်ခသ ခကြ င့်် သမမ တရ ျားအတွြ်
အသြ်ရှငသ
် င်သ
့် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေခသ သူ တစ်စုံတစ်ဦျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ မည်
သဒုံ
ုံ ့် ြခြေရမည်ြုံ
့်
သသငရ
့်် ုံ သ မြ၊ ထထြ်
ုံ ့်
ပင် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည် ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျားြေျစ် ြေင်ျားြုံ အ ျားထတ
ုံ ်ရန် ြစ်ခကြ င်ျားြုံ ၎င်ျားတုံ န့် ျားလည်သငသ
့်် ည်။ သငြ
့်် ုံ
ဘုံရ ျားသြေင်အသျားုံ ြေျ ြေင်ျားမှ သငြ
့်် ုံ စစ်ခဆျားရုံ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သင်ြ
့် ုံ ဒုံြခြေခစရုံ သ မဟုံတ်ဘ၊ဲ
သူ၏လုံပ်ရပ်မျ ျားြုံ သင်သန္င
ုံ ရ
် န်၊ လူဘဝ၏
အဓပပ ယ်အမှနြ
် ုံ သန္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့်် အထူျားသ ြင ့််
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခစြေ ြေင်ျားမှ လွယ်ြူခသ အလုံပ် မဟုံတခ
် ကြ င်ျား သင်သန္င
ုံ ရ
် န်အတွြ် သင်ြ
့် ုံ
သူအသျားုံ ြေျ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ
ြေစ ျားရ ြေင်ျားအခကြ င်ျား မဟုံတဘ
် ၊ဲ သူအခပေါ်
သင်၏ြေျစ် ြေင်ျားအတွြခ
် ကြ င ့်် ဒုံြခြေရ ြေင်ျားအခကြ င်ျားပင်
့်
ြစ်သည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ြေစ ျားရသ ြင်၊့် သူ၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားြလ
ုံ ည်ျား
ြေစ ျားရမည်၊ ဤအရ အလုံျားစြ
ုံ ုံ သင်ခတွျို့ ကြြုရမည်။ သင်သည် သငအ
့်် ထဲတင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ဉ ဏ်အလင်ျားခပျား ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူ သငအ
့်် ျား ြင
ုံ တ
် ွယခ
် ြရှငျား် ပုံန္င
ှ ့်် သင်အ
့် ျား
တရ ျားစီရင်ပုံြုံလည်ျား ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ သ
် ည်။ ဤနည်ျားအ ျား ြင ့်် သင်၏အခတွျို့အကြြုမှ
ပည်စ
့် ြ
ုံ ျယ် ပန်လ
့်် ခပေါ်၌ သူ၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
့် မ်မ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငအ
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားအမှုတြ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်သည် သငြ
့်် ုံ
ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေဲပ့် ပီ၊ ထမ
ုံ ျှသ မဟုံတ်၊ ယင်ျားြလည်ျား သငြ
့်် ုံ ဉ ဏ်ပင
ွ ခ
့်် စပပီျား ြွင ့်် ပြေဲပ့် ပီ ြစ်သည်။
သင် အပျြ်သခဘ ခဆ င်၍ အ ျားနည်ျားသည့်အ
် ြေါ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်အ
့် တွြ် စျားုံ ရမ်၏။
ဤအမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားမှ လူသ ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်ခသ အရ တုံငျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီစဉ်ညန်ကြ ျားမှု
ထဲ၌ရှခကြ င်ျား သင်အ
့် ျားသခစရန် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည် ြေင်ျား ဟူသည် ဒုံြခြေရ ြေင်ျား၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူအတွ
ြ် အမှုအရ အမျြုျားမျြုျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ခပျား ြေင်ျားအခကြ င်ျား ြစ်သည်ဟုံ
့်
သင်ထင်ခြ င်ျားထင်န္င
ုံ သ
် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည် ြေင်ျား၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ သင်၏ဇ တပြတ
ပငမ်သြ် ြေင်ျားရရန်
ှ ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သငဘ
့်် ဝထဲရှ အရ ရ တင
ုံ ျား် အဆင်ခ ပခြေျ ခမွျို့ စွ သွ ျားခနရန်၊
သမဟုံ
ုံ ့် တ် အရ ြေပ်သမ်ျား၌ သင်သြ်ခသ ငသ
့်် ြ်သ ရှပပီျား ပငမ်သြ် ြေင်ျားရရန်
ှ
ြစ်သည်ဟုံ သင်
ထင်ခြ င်ျား ထင်ခလ ြ်ခပသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ဤအရ မျ ျားတစ်ြေြ
ုံ မျှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ်
သူတ၏ယ
ုံ ့်
ကုံ ြည်မ၌
ှု လူတုံ အခလျားထ
ျားသငခ
့်် သ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား မဟုံတ်ခြေျ။ အြယ်၍ သင်သည်
့်

ဤရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားအတွြ် ယုံကြည်မပါြ၊ သင်၏အ မင်မှ မမှနြ
် န်သည်အ
့် ပင်၊ သင်အ
့် ခန ြင့််
စလ
ုံ င်ခအ င် ပြု ြေင်ျားြေရရန် တြယ်ပင် မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ြေျ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား၊ သူ၏ဉ ဏ်ပည ၊ သူ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၊ သူ၏
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်မမီန္င
ုံ ် ြေင်ျား အ ျားလုံျားတမှ
ုံ ့် လူတန
ုံ ့် ျားလည်သငခ
့်် သ
အရ မျ ျားပင် ြစ်သည်။ သင်သည် ဤန ျားလည်မရ
ှု လျြ်
ှ
ယင်ျားြုံ သင်၏စတ်န္လ
ှ ုံျားထမ
ဲ ှ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားရ
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား၊ ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် အယူအဆမျ ျား ဟူသမျှြုံ ြယ်ရှ ျားရန် အသျားုံ ပြုသင်သ
့် ည်။
ဤအရ မျ ျားြုံ သုံတ်သင်ြယ်ရင
ှ ျား် ြေင်ျား ြငသ
့်် လျှင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ခတ င်ျားဆထ
ုံ ျားခသ
သတ်မှတြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် ပည့်မ
် ီန္င
ုံ ခ
် ပမည်။ ထုံ ပင်
့်် လျှင ် သင်သည်
့် ဤအရ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား ြငသ
အသြ်ြုံရရှြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည် ြေင်ျား၏
ရည်ရွယ်ြေျြ်သည် သူြ
ုံ ြျနပ်ခစရန်န္င
ှ ့်် သူခတ င်ျားဆခ
ုံ သ စတ်သခဘ ထ ျား ြင ့််
့် ခ
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ရ
် န် ြစ်ပပီျား၊ ထမ
ုံ သ
ှ
သူ၏လုံပ်ရပ်မျ ျားန္ှင ့်် ဘုံနျား် ခတ ်သည် မထြ
ုံ ်တန်ခသ
ဤလူအုံပ်စအ
ုံ ျား ြင ့်် ထင်ရှ ျားခစန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည် ြေင်ျားအတွြ်
မှနြ
် န်ခသ အ မင် ြစ်ပပီျား၊ သင်ရှ ခြွသငခ
့်် သ ပန်ျားတင
ုံ လ
် ည်ျား ြစ်သည်။ သင်၌ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား
ယကုံ ြည် ြေင်ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ မှနြ
် န်ခသ သခဘ ထ ျား ရှသငပ့်် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ရရှရန် သင်ကြြုျားစ ျားသငသ
့်် ည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ စ ျားခသ ြ်ြုံလ
့် ုံအပ်ပပီျား၊ သင်သည် သမမ တရ ျားြုံ
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ ရ
် မည်၊ အထူျားသ ြင ့်် သင်သည် သူ၏ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား၊
စကြဝဠ တစ်ဝမ
ှ ်ျားလုံျားရှ သူ၏ အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသ မြ လူဇ့် တအ ျား ြင့််
သူ ပြုသည့်် လြ်ခတွျို့ြျခသ အမှုတြ
ုံ ့် ုံ မင်န္င
ုံ ရ
် မည်။ လူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် လြ်ခတွျို့ြျခသ
အခတွျို့အကြြုမျ ျားအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင် ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
သူ၏အမှုြုံ မည်သုံ ပြုခကြ
င်ျားန္ှင ့််
့်
၎င်ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ် သူ၏အလုံခတ ်မှ မည်သည်အ
့် ရ ြစ်ခကြ င်ျားြပ
ုံ င် သတ ပြုမန္င
ုံ သ
် ည်။
ဤအရ အ ျားလုံျားတ၏
ုံ ့် ရည်ရွယ်ြေျြ်မှ လူတ၏
ုံ ့် ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့််
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ သုံတ်သင်ြယ်ရှငျား် ရန် ြစ်သည်။ သငအ
့်် ထဲ၌ရှခသ မသနရ
် ့် င
ှ ျား် ြေင်ျားန္ှင ့််
မခ ြ ငမ
့်် တ် ြေင်ျား အလုံျားစြ
ုံ ုံ ြယ်ရှ ျားပပီျား၊ သင်၏ မှ ျားယင
ွ ျား် ခသ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျားြုံ စွနပစ်
် ့် ြ ၊
ထုံ ပင်
် သ ယုံကြည် ြေင်ျား ြစ်ခပေါ်လ ပပီျားခန ြ်- စစ်မန
ှ ခ
် သ
့် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် စစ်မှနခ
ယကုံ ြည် ြေင်ျားအ ျား ြင်သ
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ်န္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျား အုံတ် မစ်အခပေါ်မှ သ သင်သည် သူြ
် ွ ြေျစ်န္င
ုံ ခ
် လသည်။
့် ုံ စစ်မှနစ
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မယကုံ ြည်ဘဲ သူအ
ုံ မ
် ည်ခလ ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ျားြေျစ် ြေင်ျားြုံ ရရှန္င

ယုံကြည်သည့်အ
် တွြ် ယင်ျားန္ှငပ
့်် တ်သြ်၍ သင်ခယ င်ြေျ ြေျ မ ြစ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူအြေျြုျို့တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားြ သူတအ
ုံ ့် ျား ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ယူခဆ င်လ မည်ြုံ
မင်လျှင ် မင်ြေျင်ျား အ ျားမ န် ြင ့်် ပည့်ဝ
် လ ကြခသ ်လည်ျား၊ စစ်ခဆျား ြေင်ျားမျ ျားြုံ သူတြေ
ုံ ့် ြုံလ
့် ုံအပ်ခကြ င်ျား
၎င်ျားတုံ ့် မင်လျှင ် မင်ြေျင်ျား အ ျားအင်အလုံျားစုံ ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားကြသည်။ ထအ
ုံ ရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည် ြေင်ျားခလ ။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သင်သည် သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျား၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ်
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျားန္ှင ့်် အကြင်ျားမဲ့် န ြေ ြေင်ျားြုံ ရရှရမည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခသ ်လည်ျား၊
သူအခပေါ်
ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျား ရှခနခသျားသည်၊ သင်မစွနပ
် ့် ယ်န္င
ုံ ခ
် သ ဘ သ ခရျားအယူအဆမျ ျားစွ ၊
့်
သင်လြ်မလတ်န္င
ုံ ခ
် သ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားရ အြျြုျားအ မတ်မျ ျား ရှခနခသျားပပီျား၊ ဇ တပြတ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရှ ခြွခနခသျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်၏ဇ တြေန္ဓ အ ျား ြယ်မခစရန်၊
သင်၏စတ်ဝည ဉ်အ ျား ြယ်တင်ခစရန် အလုံရခနခသျား
ှ
သည်၊ ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားမှ
မှ ျားယင
ွ ျား် ခသ အ မင်ရသည်
ှ
့် လူတ၏
ုံ ့် အ ပြုအမူမျ ျားပင် ြစ်သည်။ ဘ သ ခရျားယကုံ ြည်ြေျြ်မျ ျားန္ှင ့််
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျား ရှကြခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမစတ်သခဘ ထ ျားမျ ျား
ခ ပ င်ျားလဲရန်အတွြ် မကြြုျားပမ်ျားကြသည်အ
့် ပင်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သြျွမ်ျား ြေင်ျားြုံ ရရှခအ င်
အ ျားမထုံတ် ကြဘဲ ၎င်ျားတ၏ဇ
ုံ ့်
တပြတ အြျြုျားအ မတ်မျ ျားြုံသ ရှ ခြွကြသည်။ သင်တအထဲ
ုံ ့်
မှ
လူမျ ျားစွ တ၌
ုံ ့် ဘ သ ခရျားြေယူြေျြ် အမျြုျားအစ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် ယုံကြည်မမ
ှု ျ ျား ရှကြသည်။
ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား စစ်မှနခ
် သ ယုံကြည် ြေင်ျား မဟုံတခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည်ရန်အတွြ် လူတသည်
ုံ ့်
သူအတွ
ြ် ဒုံြခြေရန် အသင်ရ
ှ
စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ်
့် ခသ
့်
ဆြ်ြပ်အပ်န္လ
ှ ုံစတ်ြုံ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ရ
် မည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဤသတ်မတ
ှ ်ြေျြ် န္ှစ်ြေျြ်န္င
ှ ့်် မ ပည့်မ
် ီပါြ
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားမှ မြေင
ုံ လ
် ုံခပ၊ ထုံ ပင်
ုံ ့်
့် ၎င်ျားတသည်
မမတ၏စ
ုံ ့် တ်သခဘ ထ ျား ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျားြုံ ရရှန္င
ုံ မ
် ည်မဟုံတခ
် ပ။ သမမ တရ ျားြုံ အမှနတ
် ြယ်
အ ျားထတ
ုံ ်ခသ ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သြျွမ်ျားြုံ ကြ
ုံ ်ခသ
့် ြုျားစ ျားပပီျား အသြ်ြုံ ရရှခအ င် အ ျားထတ
လူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ယုံကြည်ခသ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ျားသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေကြရမည်” မှ
့်

ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှုြ မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ ယြေုံ သင်တုံ န့် ျားလည်ပါသခလ ။
ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှုမှ နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျားြုံ ရှု မင်ရ ြေင်ျားခလ ။ ယင်ျားသည်
ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ တြ်
ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသခလ ။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျားသည် အနည်ျားငယ်မျှ
့်
မလွယြ
် ူခပ။ ထဘ
ုံ သ ခရျားအခလ့်အထမျ ျားြုံ သန်စင်
့်် ည်။ မြျန်ျားမ သူမျ ျားြုံ
့် ပစ်သငသ

ြျန်ျားမ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် နတ်ဆျားုံ မျ ျားြုံ န္ှငထ
် တ
ုံ ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ လုံြ်စ ျား ြေင်ျား၊ နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ အ ရုံ စြ
ုံ ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ သ ၍မျ ျားခသ ခြျျားဇူျားခတ ်၊ ပငမ်သြ် ြေင်ျားန္ှင ့််
ဝမ်ျားခ မ ြ် ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ တပ်မြ် ြေင်ျား၊ ဇ တပြတ၏ အလ ျားအလ မျ ျားန္ှင ့််
သြ်ခသ ငသ
့်် ြ်သ ြစ် ြေင်ျားမျ ျားြုံ လုံြစ
် ျား ြေင်ျား- ဤအရ မျ ျားသည် ဘ သ ခရျား
အခလ့်အထမျ ျား ြစ်ကြပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဘ သ ခရျား အခလ့်အထမျ ျားသည် မခရရ ခသ
ယုံကြည်မှုမျြုျား ြစ်သည်။ ယခနတွ
် ှ အဘယ်အရ နည်ျား။
့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှု အစစ်အမှနမ
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ သငအ
့်် သြ်၏ လြ်ခတွျို့အရှတရ ျား အ ြစ်
လြ်ြေ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မှနသ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားအ ျား ရရှြုံအလ
ုံ ့်
ငှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မှ သူြ
ုံ လျှင-် ဘုံရ ျားသြေင်၌
့် ုံ သြျွမ်ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ရှငျား် ခအ င်ဆရ
ယကုံ ြည်မဆ
ှု သ
ုံ ည်မှ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေန္င
ုံ ရ
် န်၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြေျစ်န္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြန်ဆင်ျားြေ သတတဝါတစ်ဦျားအခနန္ှင ့်် ခဆ င်ရွြ်သငခ
့်် သ တ ဝန်ြုံ
ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျား၏ ရည်မန
ငှ
ှ ျား် ြေျြ် ြစ်သည်။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ်ြွယ်ခြ င်ျားမှု န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ ကြည်ညြု ြေင်ျား
မည်မျှ ြေထြ
ုံ တ
် န်ခကြ င်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏ြန်ဆင်ျားြေမျ ျား၌
ြယ်တင် ြေင်ျားအမှုြုံ မည်သလုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်ပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျား န္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြုံ
ရရှရမည် ြစ်သည်- ဤအရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယကုံ ြည်မန္
ှု င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် မရှမ ြစ်
လုံအပ်ခသ အရ မျ ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျားဆသ
ုံ ည်မှ အဓြအ ျား ြင ့််
ဇ တပြတန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ အသြ်တ မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသြ်တ သုံ ့်
ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား၊ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား အတွငျား် အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ အသြ်တ အတွငျား် အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျားသုံ ခ
့် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား
ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် စ တန်၏အုံပ်စျားုံ မခ
ှု အ ြ်မှ ထွြလ
်
ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခစ ငခ
့်် ရှ ြ်မန္
ှု င
ှ ့််
ြ ြွယမ
် ခ
ှု အ ြ်၌ အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေမှုန္င
ှ ့်် ဇ တပြတြုံ
မန ြေမှုတအ
ုံ ့် ျား စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ ရယူြေင
ွ ခ
့်် ပျား ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား သငြ
့်် ုံ စလ
ုံ င်ခစရန် အြေွငခ
့်် ပျား ြေင်ျားန္ှင ့််
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သည့်် စတ်သခဘ ထ ျားမှ မမြယ
ုံ ြ
် ုံယ် လွတခ
် မ ြ်ခစ ြေင်ျားတုံ ့်
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှုသည် အဓြအ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘုံနျား် အသခရန္ှင ့်် တန်ြေျားုံ တုံ ့်
သငအ
့်် ထဲ၌ ထင်ရှ ျားခစရန်အလငှ
ုံ ့် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံြုံ သင် လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏
အစီအစဉ်ြုံ ပပီျားခ မ ြ်ခစန္င
ုံ ြ
် အလ
ုံ ့်
ုံ ့် န္ှင ့်် စ တန်၏ခရှ ျို့၌ ဘုံရ ျားသြေင်အြုံ ့်
ငှ

သင်သြ်ခသြေန္င
ုံ ခ
် စရန်အလငှ
ုံ ့် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မသ
ှု ည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့််
အက့် သြွယရ
် မျ ျားြုံ ရှု မင်လုံသည်ဆန္ဒြုံ ဗဟုံမ ပြုသငသ
့်် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်၏ ြုံယခ
် ရျားြယ
ုံ ်တ
ဇ တပြတအတွြ်လည်ျား မ ြစ်သငခ
့်် ပ။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြျွမ်ျား ြေင်ျားင ှ
အ ျားထတ
ုံ ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေန္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ ပပီျားလျှင ် ခပတရုံြသ
ဲ့် ုံ ခသသည်
အထ သူြ
့်
့် ုံ
န ြေန္င
ုံ ် ြေင်ျားအခကြ င်ျား ြစ်သငခ
့်် ပသည်။ ဤသည်တမှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည် ြေင်ျား၏ အဓြ
ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြျွမ်ျားြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အလုံြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားြရန်
ုံ ့် အလငှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ စ ျားခသ ြ်ခပသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ စ ျားခသ ြ် ြေင်ျားသည် သငြ
့်် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
သ ၍ကြီျားမ ျားခသ အသပည ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်၊ ထခန
ုံ ့် ြ်မှသ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
န ြေန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် အသပည ြငသ
့််
သူြ
ုံ ပ် ပီျား၊ ဤသည်မှ
့် ုံ သင် ြေျစ်န္င
လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူ၏ ယုံကြည်မှုတွင ် ရှသငသ
့်် ည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌
သင်၏ ယုံကြည်မှုတွင ် သင်သည် နမတ်လြခဏ မျ ျားန္ှင ့်် အက့် သြွယ်ရ မျ ျား ရှု မင်ရြုံ အပမဲ
့်
ကြြုျားစ ျားခနပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၌ ဤယကုံ ြည်မ၏
ှု ရှု ခထ ငအ
့်် မင်သည် လွဲမှ ျား၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၌
ယုံကြည်မဆ
ှု သ
ုံ ည်မှ အဓြအ ျား ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ြုံ အသြ်၏
လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားအ ြစ် လြ်ြေ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ သူ၏
န္ှုတ်မှလ ခသ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် သင်ြုံယ်တုံင၏
်
အတွငျား် တင
ွ ် ထန္
ုံ တ
ှု ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခဆ င်ရွြ် ြေင်ျားအ ျား ြငသ
့််
ရရှခပသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၌
ယုံကြည်မှုတွင၊် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခစ ြေင်ျားြေရြ၊ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ထ ြျြုျားန္ွန ြေန္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့််
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ လုံျားဝ န ြေတတ် ြေင်ျားအတွြ် ကြြုျားပမ်ျားသငခ
့်် ပသည်။ သင်သည် ညည်ျားညြူ ြေင်ျားမရှဘဲ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ န ြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံဆန္ဒမျ ျားြုံ င်္ရုံ ပြုန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ခပတရုံ၏
ဝည ဉ်ရငြ
့်် ျြ်မြ
ှု ုံ စွမ်ျားခဆ င်ရရှန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ခ ပ ဆသ
ုံ ည့်် ခပတရုံ၏ပစ
ုံ ြုံ ပုံငဆ
် င
ုံ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊
ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယုံကြည်မှုတွင ် ခအ င် မင်မြ
ှု ုံ သင်ရရှပပီျားခသ အြေျန် ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
ယင်ျားြ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ရယူ ြေင်ျားြေရပပီျား ြစ်သည်ြုံ ညန် ပခပမည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အရ အ ျားလျားုံ ြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ် ြင ့်် စွမ်ျားခဆ င်ရရှသည်”
မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ ယုံကြည် ြေင်ျားသည် မည်သည်စ
့် န်ခြေေါ်မမ
ှု ျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် အတဒုံြခမျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခ အနည်ျားငယ်ြမ
ုံ ျှ ြစ်ခပေါ်ခစမည်မဟုံတဟ
် ုံ သင်ခမျှ ်လင်သ
့် ည်။ သင်သည် အသျားုံ မြျခသ

ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ အပမဲလုံြစ
် ျားပပီျား၊ ဘဝြုံ တန်ြုံျားမထ ျားခပ၊ ထအ
ုံ စ ျား သင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် လွနြ
် ဲခသ
အခတွျားမျ ျားြုံ သမမ တရ ျားခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ ထ
ှ
။ သင်သည် အလွန ် အသျားုံ မြျပါတြ ျား။
့် ျားရခလသည်
သင်သည် ဝြ်တစ်ခြ င်ြသ
ဲ့် ုံ အသြ်
ရင
ှ ၏
် - သင်န္င
ှ ့်် ဝြ်မျ ျား၊ ခြေွျားမျ ျားကြ ျားတင
ွ ် မည်သည့််
့်
ြွ ြေ ျားြေျြ် ရှပါသနည်ျား။ သမမ တရ ျားြုံ မလုံြစ
် ျားဘဲ ယင်ျားအစ ျား ဇ တပြတြုံ န္ှစ်သြ်သမ
ူ ျ ျား
အ ျားလုံျားသည် သ ျားရဲမျ ျား ြစ်ကြသည်မဟုံတခ
် လ ။ ဝည ဉ်မရှခသ ဤအခသခြ င်မျ ျား
အ ျားလုံျားသည် လမ်ျားခလျှ ြ် ခနသည့်် အခလ င်ျားခြ င်မျ ျား မဟုံတခ
် ပခလ ။ သင်တအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ်
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်ခပါင်ျားမည်မျှ ခ ပ ပပီျားပပီနည်ျား။ သင်တအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် အနည်ျားငယ်ခသ အမှုြုံသ
လုံပ်ခဆ င်ပပီျားခလပပီခလ ။ သင်တအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် ငါမည်မျှ ခထ ြ်ပခ
ုံ ့် လ
ုံ ျှင ်
့် ပျားပပီျားပပီနည်ျား။ သဆ
သင်သည် အဘယ်ခကြ င့်် ယင်ျားြုံ မရရှခသျားသနည်ျား။ သင်သည် ခစ ဒြတြ်စရ မည်သည့်အ
် ရ
ရှသနည်ျား။ သင်သည် ဇ တပြတြုံ အလွနန္
် စ
ှ ်သြ်ခသ ခကြ င၊့်် မည်သည့်အ
် ရ မျှ မရခလပပီမှ
ဟုံတသ
် ည် မဟုံတခ
် လ ။ ပပီျားလျှင ် သင်၏အခတွျားမျ ျားြ လွနြ
် ဲလွနျား် ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်
မဟုံတခ
် လ ။ သင်သည် အလွနမ
် ြ
ုံ မ
် ဲလွနျား် ခသ ခကြ င့်် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။
ဤခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ သင်သည် ရယူန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားမရှပါြ၊ သင်ြ
့် ုံ မြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင် အ ပစ်တင်န္င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်၏သ ျားသမီျားမျ ျား န မြျန်ျား ြစ် ြေင်ျား ြင်ျားရန်အတွြ်၊
သင်၏ြေင်ပန
ွ ျား် ြ အလုံပ်ခြ င်ျား ရှရန်အတွြ်၊ သင်၏သ ျားြ ဇနီျားခြ င်ျား တစ်ဦျားြုံ ရရန်အတွြ်၊
သင်သ
ွ ခ
် သ ြေင်ပန
ွ ျား် တစ်ဦျားြုံ ရရန်အတွြ၊် သင့်် န္ွ ျားမျ ျားန္ှင ့်် မင်ျားမျ ျားြ
့် မီျားြ ရည်မန
ခ မြခ
ုံ ြ င်ျားစွ ထွနယ
် ြ်ရန်အတွြ်၊ သင်၏ ခြ ြ်ပဲသျားီ န္မျ
ှ ျား အတွြ် တစ်န္စ
ှ ်ပတ်လုံျား ရ သီဥတုံ
ခြ င်ျားမန
ွ ရ
် န်အတွြ်၊ သင် လုံြစ
် ျားသည့်အ
် ရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ပပီျားခန ြ် ပငမ်သြ် ြေင်ျား
ရရှန္င
ုံ ရ
် န် ြစ်သည်။ ဤသည်မှ သင် ရှ ခြွခသ အရ ြစ်သည်။ သင်၏ လုံြစ
် ျား ြေင်ျားမှ
သြ်ခသ င်သ
ှ ရ
် န်၊ သင်မ
်တဆမှုမျ ျား
့် ြ်သ ြင ့်် အသြ်ရင
့် သ ျားစုံခပေါ်သုံ မခတ
့်
မြျခရ ြ်ရန်အတွြ်၊ သင်အ
့် န ျား ခလ ပည် ြတ်သွ ျားရန်အတွြ၊် သင်မ
့် ျြ်န္ ှ ြုံ ခ မမှုန ်
မထခစရန်အတွြ်၊ သင်မ
့် သ ျားစုံ၏ ခြ ြ်ပဲသျားီ န္ှမျ ျား ခရလမ်ျားများုံ ြေင်ျား မြေရခစရန်အတွြ်၊ မည်သည့််
သဘ ဝခဘျားအန္တရ ယ်ြမျှ သင်ြ
ုံ ်ခစရန်အတွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခထွျားပြ
ုံ ်မှုထတ
ဲ ွင ်
့် ုံ မထြေြ
အသြ်ရင
ှ ရ
် န်၊ ဇမ်ရခသ
ှ
အသြ
ုံ ်အ မြုထဲတွင ် ခနထင
ုံ ရ
် န် ြစ်သည်။ သင်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
ဇ တပြတြုံ
အပမဲလုံြစ
် ျားသည့်် သတတခကြ င်သူ တစ်ဦျား- သင်သည် စတ်န္လ
ှ ုံျားတစ်ြေုံ ရှပါသခလ ၊ သင်သည်
စတ်ဝည ဉ် ရှပါသခလ ။ သင်သည် သ ျားရဲတစ်ခြ င် မဟုံတ်ခလ ။ အ ပန်အလှနအ
် ခန ြင ့််
မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မခတ င်ျားဆဘ
ုံ ၊ဲ စစ်မှနခ
် သ လမ်ျားြေရီျားြုံ သင်အ
ုံ ့်
်
့် ျား ငါခပျားြေဲသ
့် ည်၊ သခသ
သင်သည် မလုံြစ
် ျားခပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ခသ သူမျ ျားထဲမှ တစ်ဦျားခလ ။ ငါသည်

သင်အ
ှ ခ
် သ လူအသြ်
ြုံ အပ်န္င
ှ ျား် ခသ ်လည်ျား၊ သင်သည် မလုံြစ
် ျားခပ။ သင်သည်
့် ခပေါ် စစ်မန
့်
ဝြ်မျ ျား၊ ခြေွျားမျ ျားန္ှင ့်် မည်သည့်် ြွ ြေ ျားမမ
ှု ျှမရှသခလ ။ ဝြ်မျ ျားသည် လူအသြ်
ြုံ
့်
မလုံြစ
် ျားကြခပ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခစ ြေင်ျားြုံ မလုံြစ
် ျားသြဲသ
့် ၊ုံ ့် အသြ်ြ
မည်သည့်အ
် ရ ြစ်သည်ြုံ ၎င်ျားတန
ုံ ့် ျားမလည်ကြခပ။ ခနစဉ်တွ
င ် ၎င်ျားတုံ ဝသည်
ထစ ျားပပီျားခန ြ်၊
့်
့်
၎င်ျားတုံ အ
် သ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊
့် ျား မှနခ
့် ပ်ရုံ သ ပြုကြသည်။ ငါသည် သင်အ
သင်သည် ယင်ျားြုံ မရယူခသျားခပ။ သင်သည် လြ်ြေျည်ျားသြ်သြ် ြစ်ခပသည်။ သင်သည် ဤဘဝ၊
ဝြ်တစ်ခြ င်၏ဘဝတွင ် ဆြ်လြ် အသြ်ရင
ှ ရ
် န် လုံလ ျားခနပါသခလ ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား
အသြ်ရင
ှ ် ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုမှ အဘယ်နည်ျား။ သင်၏ အသြ်တ သည် အထင်ခသျားြွယ်
ြစ်သြဲသ
့် ုံ ရှ
ှ ့်် ြယ
ုံ ်ြျငသ
့်် ြခ ြင်ျားမဲမ
ှု လယ်တင
ွ ်
့် အ
့် ြ်ြွယ် ြစ်သည်၊ သင်သည် ညစ်ညမ်ျားမှုန္င
အသြ်ရင
ှ ပ် ပီျား၊ သင်သည် မည်သည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မျ ျားြမ
ုံ ျှ မလုံြ်စ ျားခပ။ သင်ဘ
့် ဝသည်
အ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင ် ရှြ်ြွယ်အခြ င်ျားဆျားုံ ြစ်သည်မဟုံတခ
် လ ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်ကြည်ရ
့် ှု ဝသ
့် ခလ ။
ဤနည်ျား ြင ့်် သင် ဆြ်လြ် ခတွျို့ ကြြုပါြ၊ သင်သည် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မရရှဘဲ ြစ်လမ်မည်
မဟုံတခ
် လ ။ သငထ
့်် မှနြ
် န်ခသ လမ်ျားြေရီျားြုံ ခပျားထ ျားပပီျား ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် သင်သည်
ယင်ျားြုံ ရရှန္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည်မှ သင်၏ ြုံယ်ခရျားြုံယ်တ လုံြစ
် ျားမှုအခပေါ် မူတည်ခပသည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခပတရုံ၏ အခတွျို့အကြြုမျ ျား- ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏အသပည ” မှ

ယခန ဘုံ
့်် ထဲ၌ ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ထ ျားခသ
့် ရ ျားသြေင်ြုံ သင်မည်မျှြေျစ်သနည်ျား။ ထုံ ပင်
့် သငအ
အရ အ ျားလုံျားြုံ သင်မည်မျှသသနည်ျား။ ဤအရ မျ ျားမှ သင်အ
ူ င်သ
့် ခန ြင့်် သင်ယသ
့် ည့််
အရ မျ ျား ြစ်သည်။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်သုံ ဘုံ
ှ
သည်အ
့် ြေျန်တွင ် လူသ ျားအထဲ၌
့် ရ ျားသြေင် ခရ ြ်ရလ
သူလုံပ်ခဆ င်ထ ျားပပီျား လူသ ျားြုံ ခတွျို့ မင် ြေွငခ
့်် ပျားထ ျားခသ အရ အ ျားလုံျားမှ လူသ ျားအခန ြင ့််
သူြ
ုံ ျစ်လ ပပီျား အမှနတ
် ြယ်သြျွမ်ျားရန်အလငှ
ုံ ့် ြစ်သည်။ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
့် ြေ
ခဝဒန ြေစ ျားန္င
ုံ ပ် ပီျား ဤအြေျန်အထ ခရ ြ်ရှ လ န္င
ုံ သ
် ည်မှ တစ်ြြ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား၊ အ ြေ ျားတစ်ြြ်တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြယ်တင် ြေင်ျားခကြ င့်် ြစ်သည်၊
ထမ
ုံ ျှမြ လူသ ျားအထဲ၌ ဘုံရ ျားသြေင်လုံပ်ခဆ င်ထ ျားခသ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့််
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားအမှုခကြ င ့်် ြစ်သည်။ အြယ်၍ သင်တတွ
ုံ ့် င ် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား၊ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စမ်ျားသပ် ြေင်ျားတုံ မရှ
ုံ ့် ုံ ခဝဒန မြေစ ျားခစပါြ
့် ပါြ၊ ထုံ ပင်
့် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်တြ
ပွငပ
့်် င
ွ လ
့်် င်ျားလင်ျားခ ပ ရခသ ် သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်မြေျစ်ခပ။ လူသ ျားအထဲ၌

ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြ ပကုံ ြီျားပပီျား လူသ ျား၏ ဒုံြခခဝဒန ြ ပကုံ ြီျားမ ျားခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမှ
မည်မျှအဓပပ ယ် ပည်ဝ
့် ခကြ င်ျား ပထ
ုံ င်ရှ ျားခလ ြစ်ပပီျား လူသ ျား၏စတ်န္လ
ှ ုံျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
အမှနတ
် ြယ် ပြေ
ုံ ျစ်န္င
ုံ ခ
် လ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သြေျစ်
ုံ ့် ရမည်အ
့် ခကြ င်ျားြုံ
သင်မည်ြသ
ဲ့် သင်
ုံ ့် ယူမည်နည်ျား။ ညြှဉ်ျားဆဲ ြေင်ျားန္ှင ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားတုံ မရှ
ှု ျ ျား
့် ပါြ၊ န ြျင်သည့်် စမ်ျားသပ်မမ
မရှပါြ၊ ထုံ ပင်
ုံ ့် ခြျျားဇူျားခတ ်၊ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
့် ည်တမှ
့် လူသ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ခပျားြေဲသ
သန ျားြရုံဏ တသ
ုံ ့် ြစ်ပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် စစ်မှနစ
် ွ ြေျစ် ြေင်ျား အဆငတ
့်် စ်ြေအ
ုံ ထ
သင်ခရ ြ်န္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ တစ်ြြ်တင
ွ ် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ စမ်ျားသပ်မြ
ှု
လမျ ျားအတွငျား်
သူ၏အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ သလ ပပီျား သူသည် အခရျားမပါခကြ င်ျား၊ စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ် ြစ်ခကြ င်ျား၊
နမ်ြ
် ရ မျှ မရှခကြ င်ျားန္ှင ့်် သူသည် အနတတ ြစ်ခကြ င်ျား မင်ခလ၏။
့် ျခကြ င်ျား၊ သူ၌ မည်သည့်အ
အ ြေ ျားတစ်ြြ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏စမ်ျားသပ်မှု ြ လမျ ျားအတွငျား်
သူ၏န္ှစ်လုံြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားြုံ လူသ ျားအ ျား ပမ
ုံ ခ
ုံ တွျို့ ကြြုြေစ ျားန္င
ုံ ခ
် စသည့်် မတူညခ
ီ သ
ပတ်ဝန်ျားြျင်မျ ျားြုံ လူသ ျား အတွြ် ြန်တီျားခပျား၏။ န ြျင်မသ
ှု ည် ကြီျားမ ျားပပီျား တစ်ြေါတစ်ရ
ပင်ျားထန်ခသ ပူခဆွျားမှုအဆင်ြ
ုံ ် ြစ်ရခသ ်လည်ျား၊ ၎င်ျားြုံ
့် ုံ ခရ ြ်သည်အထပင် မခြျ ်လ ျားန္င
ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားပပီျားခန ြ် လူသ ျားသည် သူအထဲ
၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုမှ
့်
မည်မျှန္စ
ှ ်လုံြွယခ
် ြ င်ျားခကြ င်ျား မင်ခလ၏၊ ထုံ ပင်
ွ ်
့် ဤအုံတ် မစ် အခပေါ်၌သ လူသ ျားအတွငျား် တင
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ခမွျားြွ ျားလ ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယခနြ
့် လတွင ်
လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြျျားဇူျားခတ ်၊ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် သန ျားြရုံဏ
သြ်သြ် ြငသ
့်် ဆလ
ုံ ျှင ် လူအန္ှ
ုံ ျားန္ှင၊့်် သူြ
ုံ ်သပ
ူ င် အမှနတ
် ြယ်
့် စ်သ ရြုံ သရန် မဆထ
့် ယ
မသန္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား မင်ခလ၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှစ်ြေလ
ုံ ုံျား ြငသ
့်် ၊
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
စစ်ခဆျား ြေင်ျားြ လအတွငျား် ၌သ လူသ ျားသည် သူ၏ အ ျားနည်ျားြေျြ်မျ ျားြုံ သန္င
ုံ ပ် ပီျား
သူ၌ဘ မျှမရှခကြ င်ျားြုံ သန္င
ုံ သ
် ည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် လူသ ျား၏ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏စစ်ခဆျား ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအုံတ် မစ်ခပေါ်၌ တည်ခဆ ြ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။
ခအျားြေျမ်ျားသည့်် မသ ျားစုံဘဝ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ရုံပ်ဝတတြုခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားရြ
ှ
၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခြျျားဇူျားခတ ်ြသ
ုံ
သင်ြေစ ျားခမွျို့ခလျ ်ပါြ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မရရှခသျားသည်အ
့် ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်၌ သင်၏ယုံကြည် ြေင်ျားြုံ ခအ င် မင်သည်ဟုံ မယူဆန္င
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူဇ့် တ၌
ခြျျားဇူျားခတ ်အမှု၏ အဆငတ
့်် စ်ဆင်ြ
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်၍ လူသ ျားြုံလည်ျား
့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ြေန္
ရုံပ်ဝတတြုခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ခပျားအပ်ြေန္
ဲ့် င
ှ ပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားြုံ ခြျျားဇူျားခတ ်၊
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် သန ျားြရုံဏ သြ်သြ် ြင့်် စလ
ုံ င်ခအ င် မ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ပ။ လူသ ျားသည်

သူ၏အခတွျို့အကြြုမျ ျားထတ
ဲ ွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ အြေျြုျို့ြုံ ကြြုခတွျို့ရပပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် သန ျားြရုံဏ ြုံ မင်ခတွျို့ရခသ ်လည်ျား၊ သူသည် ထအ
ုံ ရ မျ ျားြုံ အြေျန်ြ လ
တစ်ြေကုံ ြ ခအ င် ခတွျို့ ကြြုြေစ ျား သွ ျားပပီျားြေျန်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြျျားဇူျားခတ ်၊ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့််
သန ျားြရုံဏ တသည်
ုံ ့်
လူသ ျားြုံ စုံလင်ခအ င် မ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား၊ လူသ ျားအတွငျား် ၌
ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခနသည့်် အရ မျ ျားြုံ မထုံတခ
် ြ ်န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျားခသ
စတ်သခဘ ထ ျားြုံ မြယ်ရှ ျားန္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် သူ၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ န္ှင ့်် ယုံကြည်မှုြုံ
စလ
ုံ င်ခအ င် မ ပြုလုံပ်န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျား ခတွျို့ မင်ခလ၏။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခြျျားဇူျားခတ ်အမှုသည်
ြ လတစ်ြေုံ၏ အမှု ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သရှရန်အတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ ခမွျို့ခလျ ်ြေစ ျား ြေင်ျားအခပေါ်၌ အမှီ ပြု၍ မရခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “န ြျင်သည်စ
့် မ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား ြငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှစ်လြ
ုံ ွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားြုံ သန္င
ုံ မ
် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်လုံြ်သမ
ူ ျ ျားစွ ြ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား မည်သရရှ
ုံ ့် မည် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြပ်ခဘျားြုံ
မည်သုံ တွ
် ယ်ရှ ျားရမည်ဆသ
ုံ ည်ြုံသ စတ်ဝင်စ ျားကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့််
့် နျား် လှနပ
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ တ
ှု ြ
ုံ ့် ုံ ခြ ် ပလုံြသ
် ည်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
န္ှုတ်ဆတ် သွ ျားကြပပီျား စတ်ဝင်စ ျားမအ
ှု ျားလုံျား
ခပျ ြ်ဆျားုံ သွ ျားကြသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ပငီျားခငွျို့ ြွယ်ခများြေန
ွ ျား် မျ ျားြုံ န ျားလည် ြေင်ျားသည်
၎င်ျားတ၏အသြ်
ုံ ့်
တ မျ ျားြုံ ကြီျားထွ ျားြုံ သ
ုံ ့် တ် အြျြုျားခြျျားဇူျား တစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ခပျားြုံ ့်
့် မဟုံ
ြူညလ
ီ မ်မ
် ုံ ထင်ကြခလသည်။ အြျြုျားဆြ်အခန ြင၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ည် မဟုံတဟ
ဘုံရ ျားသြေင်၏စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုအခကြ င်ျား ကြ ျားပပီျားကြခသ ်လည်ျား၊ မဆစ
ုံ ခလ ြ် င်္ရုံ ပြုကြခလသည်။
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ယင်ျားြုံ ၎င်ျားတုံ အသြ်
တ မျ ျား၏ အစတ်အပင
ုံ ျား် အ ြစ် လြ်ြေြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် လြ်ြေရမည့််
့်
့်
တန်ြုံျားရခသ
ှ
အရ တစ်ြေုံအ ြစ်ပင် မ မင်ကြခြေျ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်
ခန ြ်လုံြ်ရ တွင ် ရုံ ျားရှငျား် သည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်တစ်ြေသ
ုံ ရှပပီျား၊ ယင်ျားရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်မှ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ရရှရန် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ဤရည်မှနျား် ြေျြ် တုံြ်ရုံ ြ်
မပါဝင်သည့်် အ ြေ ျား မည်သည်အ
့် ရ ြမ
ုံ ျှ အခလျားင်္ရုံ ပြုြုံ အပင်
ပန်ျားမြေန္င
ုံ က် ြခပ။ ၎င်ျားတအြ
ုံ ့် ုံ ့်
့်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားရရှရန် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည် ြေင်ျားထြ် သ ၍ သဘ ဝြျသည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်
မရှခြေျ- ယင်ျားမှ ၎င်ျားတယ
ုံ ့် ကုံ ြည် ြေင်ျား၏ တြယ့််တန်ြုံျား ြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရ သည်
ဤရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ မပ့်ပျားုံ ခပျားပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ထအ
ုံ ရ အ ျား ြင ့်် လုံျားဝ တထ
ုံ ့် မြေရဘဲရပမဲ
ှ
ရှကြခလသည်။ ဤသည်မှ ယခန ဘုံ
ူ မျ ျားစုံန္င
ှ ့်် ပတ်သြ်သည့်် ြစစရပ်
့် ရ ျားသြေင်၌ ယကုံ ြည်သအ

ြစ်သည်။ ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၌ ယကုံ ြည်သည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်လည်ျား ၎င်ျားတုံ ့်
အသျားုံ ြေကြခသ ခကြ င၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ထ မမတြ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် ဆြ်ြပ် အပ်န္ကြပပီ
ှ
ျား ၎င်ျားတတ
ုံ ့် ဝန်ြုံ
ထမ်ျားခဆ င်ကြခသ ခကြ င၊့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်န္င
ှ ့်် ရည်ရွယြေ
် ျြ်တသည်
ုံ ့်
သဘ ဝြျပုံခပေါ်ခလသည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏ငယ်
ုံ ့်
ရွယမ
် ှုြုံ စွနလ
် ့် တ်ကြသည်၊ မသ ျားစုံန္င
ှ ့််
အသြ်ခမွျားအလုံပ်တြ
ုံ ့် ုံ စွနပ
် ့် စ်ပပီျား၊ မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် အလုံပ်မျ ျားခစလျြ် အမ်န္င
ှ ခ
့်် ဝျားရ တွင ်
န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ ပင် ြုံနဆ
် ျားုံ ကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ပန်ျားတင
ုံ အ
် တွြ်၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မမတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ စ
် တ်ဝင်စ ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ ခ ပ င်ျားလဲကြသည်၊ ဘဝအခပေါ် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ မင်န္င
ှ ့််
၎င်ျားတုံ ရှ
ုံ ့် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၌
့် ခြွသည့်် ဦျားတည်ြေျြ်ြုံပင် ခ ပ င်ျားလဲကြသည်။ သရ
၎င်ျားတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်မ၏
ှု ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံ မခ ပ င်ျားလဲန္င
ုံ က် ြခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယ်ပင
ုံ ် စမျ ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု တွြ် ၎င်ျားတုံ အလုံ
ပ်ရှုပ်ခနကြသည်။ လမ်ျားမည်မျှ ခဝျားသည် ြစ်ခစ၊ လမ်ျားတစ်ခလျှ ြ်
့်
အြေြ်အြေဲမျ ျားန္ှင ့်် အတ ျားအဆီျားမျ ျား မည်မျှရသည်
ှ
ြစ်ခစ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
မဆုံတ်မနစ်ကြြုျားပမ်ျားကြပပီျား
ခသ ြေင်ျားြမ
ုံ ခကြ ြ်ကြခြေျ။ မည်သည့်တ
် န်ြေျားုံ ြ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ဤနည်ျား ြင ့်် မ ြစ်မခန
ဆြ်လြ်ဆြ်ြပ်ခစသနည်ျား။ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အသစတ်ခလ ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ကြီျား မတ်ပပီျား
မွန ် မတ်သည့်် အြျငစ
့်် ရုံ ြခ
် လ ။ မခြ င်ျားမှု အင်အ ျားမျ ျားြုံ တြယ့်အ
် ဆျားုံ ထ
တုံြြေ
် ြ
ုံ ်ရန် ြစ်သည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စတ်ပုံငျား် ြတ်ြေျြ်ခလ ။ ယင်ျားမှ ဆုံလ ဘ်ြုံ မရှ ခြွဘ၊ဲ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြ်ခသြေရန် ြစ်သည့်် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားခလ ။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံြုံ
စွမ်ျားခဆ င်ရရှရန် အရ ရ တင
ုံ ျား် ြုံ စွနလ
် ့် ွတြ
် ုံ လ
ုံ ့် သစစ ခစ ငသ
့်် မှုခလ ။
့် ုံလ ျားရ တွင ် ၎င်ျားတ၏
သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျားသည် လွနြ
် ဲသည့်် ြုံယခ
် ရျားြယ
ုံ ်တ ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားြုံ အပမဲ
လြ်လတ်ြုံ ြစ်
ုံ ့် ဆြ်ြပ်မှု စတ်ဓ တ်ခလ ။ အခတ ်အတန် ရုံ ျားရင
ှ စ
် ွ ခ ပ ရပါြ၊
့် သည့်် ၎င်ျားတ၏
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှုြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ န ျားမလည်ြူျားသအ
ူ တွြ်
ဤမျှခပျားဆပ်ဆဲ ြစ်ြမှ
ုံ ့် အဩ
့် ြွယ်ရ တစ်ြေုံ ြစ်ခပသည်။ အြေျန်တစ်ြေဏကြ ၊ ဤလူတုံ ့်
မည်မျှခပျားဆပ်ပပီျား ြစ်သည်ြုံ မခဆွျားခန္ွျားကြပါစန္ှ
ုံ ့် င။့်် သရ
ုံ ့် တွင ် ၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပြုအမူြုံ ငါတုံ အလွ
န်
့်
စစစ်ထြ
ုံ ်ခပသည်။ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် အလွနအ
် နီျားြပ် ဆြ်စပ်သည့်် အြျြုျားခြျျားဇူျားမျ ျားမလ
ှ ွဲ၍၊
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ မည်သည့်အ
် ြေါြမျှ န ျားမလည်ြူျားခသ သူတြ
ုံ ့် သူအတွ
ြ် အလွနမ
် ျ ျားလှစွ
့်
ခပျားဆပ်ရမည့်် အ ြေ ျားအခကြ င်ျားရင်ျားတစ်ြေတ
ုံ စ်ခလ ရှန္င
ုံ မ
် ည်ခလ ။ ဤတွင ် ယြေင်ြ
အမည်မခြ ်န္င
ုံ ြေ
် သ
ဲ့် ည့်် ပဿန တစ်ရပ်ြုံ ငါတုံ ရှ
ှ ့််
့် ခြွ ခတွျို့ ရှခပသည်- လူသ ျား၏ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ဆြ်ဆခရျားမှ ပြတ မမ၏ြယ
ုံ ်ြျြုျားစီျားပွ ျားတစ်ြေုံမျှသ ြစ်ခပသည်။ ယင်ျားသည်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား လြ်ြေရရှသူန္င
ှ ့်် ခပျားသူတအကြ
ုံ ့်
ျား ဆြ်ဆခရျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်။

ရှငျား် ရင
ှ ျား် ခ ပ ပါြ၊ အလုံပ်သမ ျားန္ှင ့်် အလုံပ်ရင
ှ တ
် အကြ
ုံ ့်
ျား ဆြ်ဆခရျားန္ှင ့်် ဆင်ဆင်တူခပသည်။
အလုံပ်သမ ျားသည် အလုံပ်ရင
ှ ် ြေျခပျားခသ ဆုံလ ဘ်မျ ျားြုံ လြ်ြေရရှရန်သ အလုံပ်လုံပ်သည်။
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဆြ်ဆခရျားတစ်ရပ်တွင ် ြေျစ်ြေင် ြေင်ျားမရှခပ၊ အခပျားအယူသ ရှသည်။ ြေျစ် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အြေျစ်ြေရ ြေင်ျားမရှ၊ ခပျားြမ်ျားစွနက် ြဲ
ှု ရှ၊
့် ြေင်ျားန္ှင ့်် သန ျားြရုံဏ သ ရှသည်။ န ျားလည်မမ
မျြုသပ်ထ ျားခသ န ကြည်ျားမှုန္င
ှ ့်် လှည့်် ြ ျား ြေင်ျားသ ရှသည်။ ရင်ျားန္ှျားီ မမ
ှု ရှ၊ ြတ်သန်ျားမရန္င
ုံ သ
် ည့််
ြွ ဟြေျြ်သ ရှသည်။ အမှုအရ မျ ျားြ ဤအဆငသ
့်် ုံ ခရ
ြ်ပပီျား ြစ်သ ြင၊့်် မည်သသ
ူ ည် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့်
လမ်ျားခကြ င်ျားတစ်ြေုံြုံ ခ ပ င်ျား ပန် လှညန္
့်် င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ ဤဆြ်ဆခရျားြ မည်မျှ
ခကြ ြ်မြ်ြွယ် ြစ်လ ပပီျား ြစ်သည်ြုံ လူမည်မျှြ အမှနတ
် ြယ် န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရသနည်
ှ
ျား။
လူမျ ျားသည် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြေစ ျားရ ြေင်ျား၏ ဝမ်ျားခ မ ြ်မှုတင
ွ ် မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ်
န္ှစ် မြုပ်ထ ျားသည့်အ
် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဆြ်ဆခရျားြ မည်မျှရှြ်ြွယ်ခြ င်ျားပပီျား
မင်မခြ င်ျား ရှု မခြ င်ျား ြစ်သည်ြုံ မည်သမ
ူ ျှ စတ်မြူျားန္င
ုံ ဟ
် ုံ ငါယုံကြည်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်၌ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်၏ ယကုံ ြည်မန္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ ဝမ်ျားနည်ျားြွယ် အခြ င်ျားဆျားုံ ခသ
အရ မှ ၊ လူသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအလယ်တင
ွ ် မမြယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ ှုြုံ
ဦျားစီျားဦျားရွြ် ပြုခသ ်လည်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲမြ
ှု ုံ အခလျားင်္ရုံမ ပြု ြေင်ျား ြစ်သည်။
လူသ ျား၏အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခသ ြျရှု ျားမှုသည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြျြုျားန္ွန ြေြန္ှ
ုံ ့် င ့်် ြုံျားြယ
ွ ်ရန်
ကြြုျားစ ျားခနသည့်် တစ်ြေျန်တည်ျားတွင၊် လူသ ျားသည် မမ၏ ြုံယ်ပင
ုံ အ
် ကြြုြ်န္စ
ှ ်သြ်ဆျားုံ
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ တည်ခဆ ြ်ခနြ အကြီျားမ ျားဆျားုံ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ န္ှင ့်် အခြ င်ျားဆျားုံ
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ မည်သုံ ရရှ
ုံ ွင ် တည်ရခလသည်
ှ
။ ၎င်ျားတမည်
ုံ ့် မျှ
့် မည်ြုံ ကြစည်ခနပတ
သန ျားြွယခ
် ြ င်ျားသည်၊ မုံနျား် တျားီ ြွယ်ခြ င်ျားပပီျား၊ ရင်နငြ
့်် ွယခ
် ြ င်ျားသည်ြုံ န ျားလည်လျှငပ
် င်၊
မည်မျှြ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် စမျ ျားန္ှင ့်် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျားြုံ အဆင်သင ့်် စွနလ
် ့် တ်န္င
ုံ သ
် နည်ျား။ ပပီျားလျှင ်
မည်သသ
ူ ည် ၎င်ျား၏ ြုံယ်ပင
ုံ ခ
် ြေလှမ်ျားမျ ျားြုံ ရပ်တနန္
် ့် င
ုံ ပ် ပီျား မမတအတွ
ုံ ့်
ြ်သ စဉ်ျားစ ျား ြေင်ျားမှ
ရပ်တနန္
် ့် င
ုံ သ
် နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲမြ
ှု ုံ ပပီျား ပည့်စ
် ခ
ုံ စခအ င် သူန္င
ှ အ
့်် တူ နီျားြပ်စွ
ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်မည့်သ
် မ
ူ ျ ျား လုံအပ်ခပသည်။ သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုအြုံ စ
ှ ့်် ြေန္ဓ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ
့် တ်န္င
ဆြ်ြပ် ြေင်ျားအ ျား ြင ့်် သူြ
ွ ြေမည့်သ
် မ
ူ ျ ျားြုံ သူ လုံအပ်ခလသည်။ သူသည်
့် ုံ ြျြုျားန္န
အနည်ျားငယ်ခပျားပပီျား ဆုံလ ဘ်ြေျီျား မြှငြေ
့်် ရြုံ ခစ
ငဆ
့်် င
ုံ ျား် သူမျ ျားြုံ လုံအပ်ြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ခနစဉ်
့် သူထ
့်
့်
့် မှ
ခတ င်ျားြေရန် လြ် ြနသ
် ့် ည့်လ
် ူမျ ျားြုံ မလုံအပ်ခပ။ မ ြစ်စခလ ြ် ပပ
ုံ ့်
့် ျားုံ မှု ပြုလုံပ်ပပီျားခန ြ် မမတ၏
ခအ င်ဆမ
ုံ ျ ျား အခပေါ် အခ ြေ ပြုခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ သည်။ သူ၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား

အမှုြုံ သခဘ မြျ ြစ်ြ ခြ င်ျားြင်ဘသ
ုံ ုံ သွ
့် ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား
ရရှ ြေင်ျားအခကြ င်ျားြုံသ ခဆွျားခန္ွျားလုံကြသည့်် ခသွျားခအျားသူမျ ျားြုံ သူ မုံနျား် သည်။ သူသည်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ြယ်တင်ရ တွင ် သူ လုံပ်ခဆ င်သည့်် အမှုြ ခပျားသည့်် အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ
ခြ င်ျားခြ င်ျား အသျားုံ ြေျသူမျ ျားအတွြ် သ ၍ ကြီျားမ ျားသည့်် စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ မှု ရှခလသည်။ ယင်ျားမှ
အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် ဤလူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ သူ၏စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုမတ
ှ စ်ဆင့််
မည်သည့်အ
် ရ စွမ်ျားခဆ င်လုံပပီျား မည်သည့်အ
် ရ ရရှလုံသည်ြုံ လုံျားဝ င်္ရုံမစြ
ုံ ြ
် ူျားကြခသ ခကြ င ့််
ြစ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ရရှရန် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြ ခပျားသည့််
အြေွငအ
့်် ခရျားအ ျား ၎င်ျားတုံ မည်
သအသ
ုံ ့်
ျားုံ ြေျန္င
ုံ သ
် ည်ဆသ
ုံ ည်ြုံသ စတ်ဝင်စ ျားကြခလသည်။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့်
ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် ြကြမမ တုံ ြင
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ့်် လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား နစ် မြုပ်လျြ်၊ ၎င်ျားတသည်
စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် ပတ်သြ်၍ င်္ရုံမစြ
ုံ ်ကြခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျား အမှုြုံ သခဘ မြျသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ဘုံရ ျားသြေင် မည်သုံ ြယ်
တင်သည်ဆသ
ုံ ည်န္င
ှ ့်် သူ၏ အလုံြုံ အနည်ျားငယ်မျှပင်
့်
စတ်ဝင်စ ျား ြေင်ျား မရှခသ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲ ြေင်ျားအမှုမှ ြေွထ
ဲ ြ
ွ ်သည့်် နည်ျားလမ်ျား ြင ့််
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ အ
် ျား ခြျနပ်ခစသည့်် အရ ြုံသ လုံပ်ခဆ င်ခနကြခလသည်။
၎င်ျားတ၏အ
ုံ ့်
ပြုအမူြုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ ခထ ြ်ြေလျြ် ကြည်ညြုြုံ မဆ
ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြ
့်
ခအ ြ်ခမ့် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ လြ်
ြေ ြေင်ျားလည်ျား မရှခပ။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ စီမြေနြေ
် ့် ွဲမှုအလယ်၌သ လူသ ျားသည် ြယ်တင် ြေင်ျား
ြေရန္င
ုံ သ
် ည်” မှ

သင် ယြေုံ မည်သည့်အ
် ရ ြုံ မီခအ င်လုံြသ
် ငသ
့်် နည်ျား။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ
သြ်ခသြေန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရမရှ
ှ ၊ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သြ်ခသြေြေျြ်တစ်ြေန္
ုံ င
ှ ့်် သရုံပ်ခြ ်ြေျြ်တစ်ြေုံ
ြစ်လ န္င
ုံ ် ြေင်ျားရှမရှန္ှင ့်် သင်သည် သူ၏အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြြေ
ုံ ရရန် သင်ခ
ုံ ့် သင်
့် တ ် ြေင်ျားရှမရှ ဟူသည်တမှ
ရှ ခြွသင်ခ
ွ ် အမှနတ
် ြယ်
့် သ အရ မျ ျားပင် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်အ
့် ထဲတင
အမှုမည်မျှ ပြုြေဲပ့် ပီျားပပီနည်ျား။ သင် အဘယ်မျှ မင်ြေပဲ့် ပီျားပပီနည်ျား၊ သင် အဘယ်မျှ ထခတွျို့ ြေဲပ့် ပီျားပပီနည်ျား။ သင်
အဘယ်မျှ ခတွျို့ ကြြုပပီျား မည်ျားစမ်ျား ြေဲပ့် ပီျားပပီနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငြ
့်် ုံ စမ်ျားသပ်ြေပဲ့် ပီျားပါခစ၊
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေဲပ့် ပီျားပါခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဆျားုံ မပဲ့် ပင်ြေပဲ့် ပီျားပါခစ သူ၏လုံပ်ရပ်မျ ျားန္ှင ့်် သူ၏အမှုတြ
ုံ ့် ုံ
သငအ
့်် ခပေါ်တင
ွ ် လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျားပပီ ြစ်သည်။ သခသ
ုံ ့်
် ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ယုံကြည်သတ
ူ စ်ဦျား ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခအ င်အ ပြုြေရြုံ ကြ
ုံ ်လုံသူ တစ်ဦျားအခန ြင ့်် သင်သည် သင်၏
့် ြုျားစ ျားအ ျားထတ
လြ်ခတွျို့ြျခသ အခတွျို့အကြြုခပေါ် အခ ြေြေ၍ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအတွြ် သြ်ခသြေန္င
ုံ ် သခလ ။

သင်သည် သင်၏ လြ်ခတွျို့ြျခသ အခတွျို့အကြြုအ ျား ြင ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်အတုံငျား်
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်သည် သင်ြုံယ်တုံင၏
် လြ်ခတွျို့ြျခသ အခတွျို့အကြြုအ ျား ြင ့််
အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ ခထ ြ်ပခ
့် ပျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုအတွြ် သြ်ခသြေြုံ ့်
သင်အ
ုံ ုံျားြုံ အသျားုံ ြေန္င
ုံ သ
် ခလ ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ
့် သြ်တ တစ်ြေလ
သြ်ခသြေရန်အတွြ် သင်၏ အခတွျို့အကြြု၊ သြျွမ်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် သင်ခပျားဆပ်ြေပဲ့် ပီျားခသ အြုံျားအြေအခပေါ်
အမှီ ပြုရမည်။ ထမ
ုံ သ
ှ လျှင ် သင်သည် သူ၏အလုံခတ ်ြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားန္င
ုံ မ
် ည်။ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ သြ်ခသြေခသ သူတစ်ဦျား ြစ်သခလ ။ သင်၌ ဤ ပင်ျား ပခသ ဆန္ဒ ရှသခလ ။
အြယ်၍ သင်သည် သူ၏န မခတ ်ြုံသ မြ သူ၏အမှုြုံပင်လျှင ် သြ်ခသြေန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ထုံ ပင်
့်
သင်သည် သူ၏လူတြ
ုံ ့် ုံ သူခတ င်ျားဆခ
ုံ သ ပစ
ုံ အတုံငျား် အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ န္
် င
ုံ ပ
် ါြ၊ သင်သည်
ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သြ်ခသြေတစ်ဦျား ြစ်သည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် အမှနတ
် ြယ်
မည်သသြ်
ုံ ့်
ခသြေသနည်ျား။ သင်သည် ယင်ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ် အတင
ုံ ျား်
အသြ်ရင
ှ ခ
် နထင
ုံ ရ
် န် ကြြုျားစ ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ခတ င်တ
့် ြေင်ျား၊ သင်၏ စြ ျားလုံျားမျ ျား ြင့်် သြ်ခသြေ ြေင်ျား၊
လူတအ
ုံ ့် ျား သူ၏အမှုြုံ သခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူ၏လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျားြုံ မင်ခစ ြေင်ျားတအ
ုံ ့် ျား ြင့်် ပြုလုံပ်ရသည်။
အြယ်၍ သင်သည် ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ အမှနတ
် ြယ် ကြြုျားစ ျားပါြ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငြ
့်် ုံ
စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုခပျားလမ်မ
့် ည်။ အြယ်၍ သင်ကြြုျားစ သမျှမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုခပျား ြေင်ျားြေရရန်န္င
ှ ့်် ခန ြ်ပတ်ဆျားုံ တွင ် ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြေစ ျားရရန်သ ြစ်ပါြ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်၏ ယကုံ ြည် ြေင်ျားရှု ခထ ငမ
့်် ှ မ ြြူစင်ခပ။ သင်သည်
လြ်ခတွျို့အသြ်တ ထဲတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ ခတွျို့ မင်သည့်် နည်ျားလမ်ျား၊
သူ၏အလုံခတ ်ြုံ သငအ
့်် ျား သူြွင ့်် ပခသ အြေါ သူအ
့် ျား ခြျနပ်ခစသည့််
နည်ျားလမ်ျားတြ
ုံ ့် ခ
ုံ ဆ င်ရွြ်န္င
ုံ ခ
် အ င် အ ျားထုံတသ
် ငပ့်် ပီျား သူ၏ အက့် သြွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ
သင် သြ်ခသြေသင်သ
့်် ျား သူ၏ဆျားုံ မပဲ့် ပင်ပန္
ုံ င
ှ ့်် ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ပတ
ုံ အ
ုံ ့် ျား
့် ည့်် နည်ျားလမ်ျားန္ှင ့်် သငအ
သြ်ခသြေမည်န
့် ည်ျားလမ်ျားတြ
ုံ ့် ုံ သင်ရှ ခြွခနသငသ
့်် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားမှ ယြေုံ
သင်ခတွျားဆခနသငခ
့်် သ အရ မျ ျား ြစ်သည်။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်၏ြေျစ် ြေင်ျားသည်
သငြ
့်် စ
ုံ လ
ုံ င်ခအ င် သူ ပြုပပီျားခန ြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ဘုံနျား် ခတ ်၌ သင်ပါဝင်န္င
ုံ ရ
် န်အတွြ်သ ြစ်ပါြ
ယင်ျားမှ မလုံခလ ြ်ခသျားသည်အ
့် ပင် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ မ ပည်မ
့် ီန္င
ုံ ခ
် သျားခပ။
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြုံ သြ်ခသြေန္င
ုံ ရ
် န်၊ သူ၏ခတ င်ျားဆြေ
ုံ ျြ်မျ ျားြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ရ
် န်န္င
ှ ့််
လူတအခပေါ်
ုံ ့်
သူ ပြုြေဲပ့် ပီျားခသ အမှုြုံ လြ်ခတွျို့ြျသည့်် နည်ျားလမ်ျား ြင ့်် ခတွျို့ ကြြုန္င
ုံ ရ
် န် လုံအပ်သည်။
န ြျင်မှု ြစ်ခစ၊ မျြ်ရည်မျ ျား ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျား ြစ်ခစ သင်သည် ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ

သင်၏ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ွ ် ခတွျို့ ကြြုရမည်။ ယင်ျားတမှ
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်
့် ျားုံ မှုတင
သြ်ခသြေတစ်ဦျားအ ြစ် သင်ြ
ုံ င်ခစရန်အတွြ် ရည်ရွယ်ထ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယြေုံ
့် ုံ စလ
သင်ြ
ုံ ြ
ုံ ခြေရန်န္င
ှ ့်် စလ
ုံ င် ြေင်ျားြုံ ရှ ခြွရန် လှုျို့ခဆ ်သည့်် အရ မှ အတအြျအ ျား ြင့််
့် ဒ
မည်သည်အ
့် ရ ြစ်သနည်ျား။ သင်၏ လြ်ရဒုံ
ှ ြခြေရ ြေင်ျားမှ အမှနတ
် ြယ် ဘုံရ ျားသြေင်ြြေ
ုံ ျစ်ရန်န္င
ှ ့််
သူအတွ
ြ် သြ်ခသြေရန် အလငှ
ုံ ့် ြစ်သခလ ။ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ယင်ျားမှ ဇ တပြတန္ှငဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
့်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား အတွြ၊် သင်၏ အန င်္တ်တြ်လမ်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ြကြမမ အတွြ် ြစ်သခလ ။
သင်၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား၊ ကြရွ ယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် သင် ရရှခအ င် အ ျားထတ
ုံ ်သည့်် ပန်ျားတင
ုံ မ
် ျ ျားအ ျားလုံျားြုံ
ပြု ပင်ရမည် ြစ်ပပီျား သင်၏ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ ဆ
် န္ဒအ ျား ြင ့်် ဦျားခဆ င်၍မရန္င
ုံ ခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ျားသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေကြရမည်” မှ
့်

၆။ ဒုကခဆင်ားရ၏အဓ ပ ယ်နင
ှ ်ို့ ဘုရ ားသခင်ကု ယံကု ကည်သမ
ူ ျ ား
သည်ားခံရမညို့ ် ဒုကဆ
ခ င်ားရအမျြုားအစ ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားယခနတွ
ုံ ထအ
ုံ သပည မရှကြခပ။ ဒုံြခခဝဒန ြေစ ျားရ ြေင်ျားမှ တန်ြုံျားမရှဟုံ
့် င ် လူအမျ ျားစ၌
၎င်ျားတယ
ုံ ့် ကုံ ြည်ကြသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ခလ ြကြီျား၏ စွနပစ်
် ့် ြေင်ျားြြေ
ုံ ကြရသည်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
ခနအမ်အသြ်တ ၌ ခသ ြခရ ြ်ကြရသည်၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြေင်ျားြုံ
မြေကြရဘဲ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ခရှ ျို့ခရျားမျ ျားမှ စတ်ဓ တ်ြျြွယ်ရ ြစ်၏။ အြေျြုျို့သမ
ူ ျ ျား၏
ဒုံြခခဝဒန ြေစ ျားရ ြေင်ျားမှ လွနြ
် ဲ ပင်ျားထန်လ ပပီျား ၎င်ျားတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားသည် ခသ ြေင်ျားတရ ျားဘြ်သုံ ့်
လှညသ
့်် ွ ျားကြသည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားမဟုံတခ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် သူရဲခဘ ခကြ င်သမ
ူ ျ ျား ြစ်ကြပပီျား ၎င်ျားတ၌
ုံ ့် ဇွဲလလဝီ
ုံ ့် ရယ မရှကြခပ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အ ျားနည်ျားပပီျား အစွမ်ျားမရှသူမျ ျားပင် ြစ်ကြခတ သ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
့် ုံ လူသ ျားတုံ ြေျစ်
့် ကြရန်
စတ်ထြ်သန်ခသ ်လည်ျား၊ လူသ ျားြ သူြ
ုံ ျစ်ခလ၊ လူသ ျား၏ ဒုံြခခဝဒန ြ ပကုံ ြီျားခလ ြစ်ပပီျား၊
့် ြေ
လူသ ျားြ သူြ
ုံ ျစ်ခလ၊ လူသ ျား၏ စမ်ျားသပ်မှုမျ ျားြ ပကုံ ြီျားခလ ြစ်သည်။ သူြ
့် ြေ
့် ုံ သင်ြေျစ်လျှင ်
သင်အ
့် ခပေါ်သုံ ဒုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား သူြ
့် တွြ် အရ ရ
့် ြခခဝဒန မျြုျားစုံ ြျခရ ြ်လမ်မ
့် ုံ သင်မြေျစ်လျှင ် သင်အ
အဆင်ခ ပခြေျ ခမွျို့ခန၍ သင်ပ
့် တ်ပတ်လည်၌ အရ ြေပ်သမ်ျား ပငမ်ျားြေျမ်ျားခြ င်ျား ပငမ်ျားြေျမ်ျား ခနလမ်မ
့် ည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သင်ြေျစ်သည်အ
့် ြေါ၊ သင်ပ
့် ရ မျ ျားစွ ြုံ ခြျ ်လ ျားန္င
ုံ မ
် ည်
့် တ်ပတ်လည်၌ ရှခနသည်အ
မဟုံတဟ
် ုံ သင်ြေစ ျားရလမ့််မည်၊ သင်၏ဝည ဉ်ရင်ြ
ှု ည် အလွန ် န္ုံနယ်သည်အ
့် တွြ် သင်သည်
့် ျြ်မသ

စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
ုံ ျှမြ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်အ ျားရခစန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှဘဲ
့် ည်။ ထမ
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်မှ အလွန ် မင်မ
ုံ ဟ
် ုံ သင်အပမဲ
့် ျားပပီျား လူသ ျားအခန ြင့်် လြ်လှမ်ျားမမီန္င
ထင် မင်ယူဆလမ်မ
့် ည်။ ဤအရ အ ျားလုံျားခကြ င ့်် သင်သည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြေရမည်၊ သင်အ
့် တွငျား် ၌
အ ျားနည်ျားြေျြ် မျ ျားစွ ရှပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ြည်ဆ
့် ည်ျားခပျားန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှခသ အရ မျ ျားစွ
ရှသည်အ
့် တွြ်၊ သင်သည် အတွငျား် ၌ စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
ုံ ့်
် စစ်ခဆျား ြေင်ျား ြင်သ
့် ည်။ သခသ
့်
သန်စင်
ြ်န္င
ုံ ခ
် ကြ င်ျားြုံ သင်တုံ ရှ
ုံ ့်
င့််
့် ြေင်ျားသုံ ခရ
့်
့် ငျား် လင်ျားစွ ခတွျို့ မင်ကြရမည်။ ထခကြ
ဤခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအခတ အတွငျား် သင်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သြ်ခသြေကြရမည်။
သင်တ၏
ုံ ့် ဒုံြခခဝဒန ြ မည်မျှပင်ကြီျားမ ျားပါခစ သင်တသည်
ုံ ့်
ဆျားုံ ြေန်ျားတင
ုံ ခ
် အ င်
ခလျှ ြ်သွ ျားသင်သ
ုံ ့် ပင် သင်တ၏ခန
ုံ ့်
ြ်ဆျားုံ ထွြ်သြ်၌ပင်လျှင ် သင်တသည်
ုံ ့်
့် ည်၊ ထအ
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ သစစ ရှပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏စီစဉ်ညန်ကြ ျားမြ
ှု ုံ ြျြုျားန္နွ ြေခနရမည်။
ဤအရ သည်သ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ် ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ ဤအရ သည်သ လျှင ် ြေင
ုံ မ
် ၍
ထူျားြသ
ဲ ည့်် သြ်ခသြေြေျြ် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “န ြျင်သည်စ
့် မ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားြုံ ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား ြငသ
့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏န္ှစ်လြ
ုံ ွယခ
် ြ င်ျား ြေင်ျားြုံ သန္င
ုံ မ
် ည်” မှ

စတ်မပျြ်န္င
ှ ၊့်် အ ျားမနည်ျားန္ှင၊့်် ထအ
ုံ ြေါ ငါသည် သင်အ
့် တွြ် အမှုအရ မျ ျားြုံ ရှငျား် လင်ျားခစမည်။
န္င
ုံ င
် ခတ ်သုံ သွ
့် ရ မျှ ထမ
ုံ ျှ မရုံ ျားရင
ှ ျား် ခပ။
့် ျားရ လမ်ျားသည် သပ်ခြေျ ခမွျို့ ြေင်ျားမရှ။ မည်သည်အ
ခြ င်ျားြေျီျားမျ ျား သင်ထ
် ြူ ခရ ြ်လ သည်ြုံ သင် လုံြေျင်သည် မဟုံတခ
် လ ။ ယခနတွ
့် အလွယတ
့် င ်
အခယ ြ်တင
ုံ ျား် သည် ြေါျားသီျားခသ စမ်ျားသပ် ြေင်ျားမျ ျား ရင်ဆင
ုံ ြ
် ုံ ရှ
ုံ ခသ
ုံ ့်
့် ည်။ ထသ
့် လမ်မ
စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားမရှပါြ၊ သင်တ၌
ုံ ့် ရှသည့်် ငါြ
ုံ ျစ်ခသ န္ှလုံျားသ ျားသည် တုံျား၍
့် ြေ
အ ျားခြ င်ျားလ လမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် သင်တသည်
ုံ ့်
ငါအတွ
ြ် စစ်မှနခ
် သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ
့် ည် မဟုံတသ
့်
ရှလမ်မ
ှု ျ ျားတင
ွ ် အခရျားမပါခသ အခ ြေအခနမျ ျားသ ပါရှလျှငပ
် င်၊
့် ည်မဟုံတ။် ဤစမ်ျားသပ်မမ
အခယ ြ်တင
ုံ ျား် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခြျ ် ြတ်ရမည်။ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျား၏ ြေြ်ြေဲမှုြ လူတစ်ဦျားန္ှငတ
့်် စ်ဦျား ြေ ျားန ျား
လမ်မ
ှု ျ ျားသည် ငါထ
့် ည်သ ြစ်သည်။ စမ်ျားသပ်မမ
့် မှလ ခသ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား ြစ်ပပီျား၊
သင်တထဲ
ုံ ့် မှ မည်မျှသည် ငါ၏ ခရှ ျို့သုံ မကြ
ြေဏ လ ပပီျား ဒူျားခထ ြ်လျြ် ခြ င်ျားြေျီျား မင်္ဂလ မျ ျားြုံ
့်
ခတ င်ျားြေကြသနည်ျား။ မုံြ်မဲခသ ြခလျားတ။ုံ ့် အနည်ျားငယ်ခသ မင်္ဂလ ရှသည့်် စြ ျားမျ ျားြုံ ငါ၏
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားအ ြစ် သင်တုံ အပမဲ
ယူဆ ကြခသ ်လည်ျား၊ ြေါျားသျားီ မှုသည် ငါ၏
့်
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားထမ
ဲ ှ တစ်ြေုံ ြစ်သည်ြုံ သင်တုံ သတ
မ ပြုမကြခပ။ ငါ၏ ြေါျားသျားီ ြေင်ျားြုံ
့်

မျှခဝြေစ ျားခသ သူတသည်
ုံ ့်
ငါ၏ ြေျြုပမန် ြေင်ျားြုံ ခသြေျ ခပါြ် မျှခဝြေစ ျားရလမ်မ
့် ည်။ ယင်ျားမှ
သင်တအြ
ုံ ့် ုံ ငါ၏
ြတန္ှင ့်် ငါ၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ ြစ်သည်။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၄၁” အစအဦျား၌ ြေရစ်ခတ ်၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျား မှ
့်

လူသ ျားြစ
ုံ စ်ခဆျားရန် ဘုံရ ျားသြေင်အမှု ပြုသည့်အ
် ြေါ၊ လူသ ျားြ ဒုံြခြေရသည်။ လူတစ်ဦျား၏
စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျား ကြီျားမ ျားခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား ကြီျားမ ျားခလခလ ြစ်ပပီျား
သူအထဲ
တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြေွနအ
် ျား ထုံတ်ခြ ် ြေရခလခလ ြစ်မည်။ ဆန်ြျင်
ဘြ်အခန ြင့််
့်
့်
လူတစ်ဦျားြ စစ်ခဆျားြေရမှု ရရှ ြေင်ျား နည်ျားခလခလ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား ကြီျားထွ ျားလ မှု
နည်ျားခလခလ ြစ်ပပီျား၊ သူအထဲ
တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ြေွနအ
် ျား ထုံတ်ခြ ်ြေရမှု နည်ျားခလခလ ြစ်မည်။
့်
ထြ
ုံ သ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
သူတစ်ဦျား၏ စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျားန္ှင ့်် ခဝဒန ကြီျားမ ျားပပီျား ညြှဉ်ျားဆဲ ြေင်ျားြုံ
သူတခတွ
ုံ ့် ျို့ ကြြုရခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ြေျစ် ြေင်ျား နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်ြ ၊
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ စစ်မှနခ
် လခလ ြစ်လ ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သူ၏
သြျွမ်ျား ြေင်ျားြ နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်မည်။ သင်၏အခတွျို့အကြြုမျ ျားတင
ွ ် သူတုံ စစ်
့် ခဆျား ြေင်ျားြေရစဉ်
ကြီျားမ ျားစွ ဒုံြခြေရသူမျ ျား၊ ြင
ုံ တ
် ယ
ွ ခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ မျ ျားစွ ြေရခသ လူတြ
ုံ ့် ုံ
သင်ခတွျို့ရမည် ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် နြ်နခ
ဲ သ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ရှြ
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် ပ၍
ုံ ခလျားနြ်ပပီျား ထျားုံ ထင
ွ ျား် သ မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် သြျွမ်ျား ြေင်ျားရှခသ သူမျ ျား
ြစ်ခကြ င်ျားြုံ သင်ခတွျို့ရလမ်မ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျား မြေရခသျားခသ သူမျ ျား၌
့် ည်။ ြုံငတ
အခပေါ်ယအသသ ရှကြပပီျား၊ ၎င်ျားတြုံ ့် “ဘုံရ ျားသြေင်သည် အလွနခ
် ြ င်ျား မတ်၏၊ လူတြ
ုံ ့် သူြ
့် ုံ
ခမွျို့ခလျ ်န္င
ုံ ြ
် အတွ
ုံ ့်
ြ် သူတအခပေါ်
ုံ ့်
ခြျျားဇူျားခတ ်ြုံ န္ှငျား် အပ်ခပျား၏” ဟူ၍သ ခ ပ န္င
ုံ က် ြသည်။
အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆျားုံ မပဲ့် ပင် ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ကြြုြူျားပါြ၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် စစ်မှနခ
် သ သြျွမ်ျား ြေင်ျားအခကြ င်ျားြုံ ခ ပ န္င
ုံ က် ြသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့််
လူသ ျား၏အထဲ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြ အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခလခလ၊ ယင်ျားြ တန်ြုံျားရှခလခလန္ှင ့််
အဓပပ ယ်ရခလခလ
ှ
ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုြ သင်အ
ုံ ြေဲြတ်ပပီျား ယင်ျားြ
့် တွြ် ပ၍
သင်၏အယူအဆမျ ျားန္ှင ့်် သဟဇ တမ ြစ်ခလခလ၊ ယင်ျားြ သငြ
့်် ုံ သမ်ျားပုံြ်ရန်၊ သငြ
့်် ရ
ုံ ယူရန်န္င
ှ ့််
သငြ
့်် စ
ုံ လ
ုံ င်ခစရန် တတ်န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်အ
့် မှု၏ အဓပပ ယ်မှ အဘယ်မျှခလ ြ်
ကြီျားမ ျားခလ သနည်ျား။ အြယ်၍ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူသ ျားြုံ ဤနည်ျား ြင ့်် မစစ်ခဆျားြေဲပ
့် ါြ၊
အြယ်၍ သူသည် ဤနည်ျားလမ်ျားအတင
ုံ ျား် အမှုမ ပြုြေဲပ
့် ါြ၊ သူ၏အမှုသည် မထခရ ြ်ဘဲ
အဓပပ ယ်ြင်ျားမဲခ
ုံ ုံ
့် နြေဲမ
့် ည် ြစ်သည်။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လတွင ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤလူစြ

ခရွ ျားြေျယ်ရယူပပီျား ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ စလ
ုံ င်ခစမည်ဟုံ အတတ်ြ ခ ပ ြေဲ၏
့် ။ ဤအရ ၌
သ မန်ထြ်ထျားူ ြေ ျားခသ အဓပပ ယ် ရှသည်။ သင်တအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် သူလုံပ်ခဆ င်ခသ အမှုသည်
ကြီျားမ ျားခလခလ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်တ၏ြေျစ်
ုံ ့်
ြေင်ျားခမတတ သည် နြ်ရှုင်ျားခလခလန္ှင ့််
စင်ကြယ်ခလခလ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု ကြီျားမ ျားခလခလ၊ လူသ ျားသည် သူ၏ဉ ဏ်ပည ြုံ
အခတ ်ပင် သခဘ ခပါြ်န္င
ုံ ခ
် လခလ ြစ်ပပီျား သူအခပေါ်
လူသ ျား၏ သြျွမ်ျား ြေင်ျားသည်လည်ျား
့်
နြ်ရှုင်ျားခလခလ ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စုံလင် ြေင်ျားသုံ ခရ
ြ်မည့်သ
် မ
ူ ျ ျားသည် စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ ြေကြရမည်” မှ
့်

သမမ တရ ျားအတွြ် ြေြ်ြေမ
ဲ ြ
ှု ုံ သင်ြေစ ျားရမည်၊ သမမ တရ ျားထ သင်ြ
ုံ ်သင် ခပျားအပ်ရမည်၊
့် ယ
သမမ တရ ျားအတွြ် အရှြ်တြွဲ ြစ် ြေင်ျားြုံ သင်ြေရမည်၊ ထခန
ုံ ့် ြ် သမမ တရ ျားြုံ
သင်ပမ
ုံ ရ
ုံ ရှရန်အတွြ် ပုံ၍ပင် ဒုံြခဆင်ျားရဲြေရခပမည်။ ဤသည်မှ သင်လုံပ်သင်သ
့် ရ ြစ်သည်။
့် ည်အ
ပငမ်ျားြေျမ်ျားခသ မသ ျားစဘ
ုံ ဝ တစ်ြေအ
ုံ တွြ် သမမ တရ ျားြုံ သင်လြ်မလတ်ရ၊ တဒင်္ဂခပျ ်ရင်မှု
အတွြ် သင်ဘ
် ြခ န္ှင ့်် သမ ဓြုံ အဆျားုံ ရှုျားမြေရ။ န္ှစ်သြ်ြွယ် ြစ်ြ
့် ဝ၏ င်္ုံဏသ
ခြ င်ျားမန
ွ ခ
် သ အရ အ ျားလုံျားြုံ သင် ခလ့်လ လြ
ုံ စ
် ျားသငပ့်် ပီျား၊ အသြ်တ တွင ် ပမ
ုံ အ
ုံ ဓပပ ယ် ရှခသ
လမ်ျားခကြ င်ျားြုံ သင် လုံြစ
် ျားသင်သ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ခအ ြ်တန်ျားြျသည်ဘ
့် ဝြုံ သင်ခနထင
ုံ ပ် ပီျား
့် ည်။ ထသ
မည်သည့်် ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ်ြုံမျှ သင် မလုံြစ
် ျားပါြ၊ သင်ဘ
် လ ။
့် ဝြုံ သင် ြြုန်ျားတီျားသည် မဟုံတခ
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ဘဝမှ မည်သည်အ
့် ရ ြုံ သင် ရရှန္င
ုံ သ
် နည်ျား။ သမမ တရ ျားတစ်ြေအ
ုံ တွြ် ဇ တပြတ၏
ခပျ ်ခမွျို့ မှုမျ ျား အ ျားလုံျားြုံ သင်စန
ွ လ
် ့် ွတသ
် င်ပ့် ပီျား၊ ခပျ ်ရင်မှု အနည်ျားငယ်အတွြ် သမမ တရ ျားအ ျားလုံျားြုံ
မလငပ
့်် စ်သင်ခ
့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် သမ ဓ သမဟုံ
ုံ ့် တ် င်္ုံဏသ
် ြခ မရှခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့်
့် ပ။ ဤြဲသ
တည်ရှ ြေင်ျားတွင ် အဓပပ ယ် မရှခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ခပတရုံ၏ အခတွျို့အကြြုမျ ျား- ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့််
တရ ျားစီရင် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် သူ၏အသပည ” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား၏ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြုံ လြ်ြေရရှခသ အြေါ၊ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ ငါတ၏
ုံ ့် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားြုံ ထျားုံ ခြ ြ်မည်ြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျား
ရှြမဆ
ုံ ့် ထ
ုံ ျားန္ှင၊့်် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ ခကြ ြ်ရွ ျို့ရမည်မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ုံ န့် ြျင်မှုြုံလည်ျား မစုံျားရွ ျို့သငခ
့်် ပ။
ငါတသည်
ုံ ့်
ငါတြ
ုံ ့် ုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားန္ှင ့်် ငါတ၏
ုံ ့် ပျြ်စီျားခသ အန္ှစ်သ ရမျ ျားြုံ
ခြ ်ထတ
ုံ ် ြေင်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ သူ၏ မနမ် မြ်
ြေျြ်မျ် ျားြုံ သ ၍ ြတ်ရှုသငသ
့်် ည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
့်

၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြတ်ရှုပပီျား ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငြ
့်် ုံြ်ညခ
ီ အ င် မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် ပ၍
ုံ ထန်ျားသမ်ျားရမည်။ အ ြေ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ
၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် မန္ှုင်ျားယှဉ်ပါန္ှင-့်် ငါတသည်
ုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်ြုံယ် ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် ငန္
့်် င်
ှု ျားယှဉ်ရမည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဤအရ မျ ျား တစ်ြေြေ
ုံ ျင်ျားစီ၌ မြေျြုျို့တကဲ့် ြပါ။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဤအရ မျ ျားန္ှင ့်် အ ျားလုံျားြြ
ုံ ်ညန္
ီ င
ုံ သ
် ည်။ သင်
မယကုံ ြည်ပါြ၊ ြုံယတ
် ုံင ် သွ ျား၍ ခတွျို့ ကြြုြေစ ျားခလ ။့် ...အ ြေ ျားမည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ မလုံပ်ခဆ င်မီ၊
ဤမနမ် မြ်
ြေျြ်မျ ျားြ န ျားကြ ျားခြ င်ျားသည် ြစ်ခစ၊ မခြ င်ျားသည် ြစ်ခစ၊ ပပီျားလျှင ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့်
့်
ြေါျားသျားီ ခသ ြေစ ျားမြ
ှု ုံ ခပျားသည် ြစ်ခစ၊ ြေျြုပမန်ခသ ြေစ ျားမှုတစ်ြေြ
ုံ ုံ ခပျားသည် ြစ်ခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်
ခ ပ ဆထ
ုံ ျားသည့်် န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား တစ်ြေတ
ုံ ုံငျား် ြုံ ငါတုံ လြ်
ြေရမည် ြစ်သည်ြုံ ငါတုံ ့်
့်
န ျားလည်ထ ျားရမည် ြစ်သည်။ ယင်ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအခပေါ် ငါတုံ ရှ
့်် ည့််
့် သငသ
သခဘ ထ ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ မည်သခသ
ုံ ့်
သခဘ ထ ျားမျြုျား ြစ်သနည်ျား။ ယင်ျားသည်
ဆြ်ြပ်မှုရခသ
ှ
သခဘ ထ ျား၊ သည်ျားြေမှုရခသ
ှ
သခဘ ထ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြုံ ခပွျို့ြြ်သည့််
သခဘ ထ ျား တစ်ြေခ
ုံ လ ။ သင်တြ
ုံ ့် င
ုံ ါခ ပ သည်၊ ဤအရ မျ ျားထဲမှ တစ်ြေမ
ုံ ျှမဟုံတခ
် ပ။ ငါတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ယုံကြည်ရ ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သမမ တရ ျား ြစ်ခကြ င်ျား
အတည် ပြုရမည်။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ငါတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဆင် ြေင်တုံတရ ျား ြင ့်် လြ်ြေသငသ
့်် ည်။ ငါတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားြုံ လြ်ြေန္င
ုံ ် ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အသအမှတ် ပြုန္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှသည် ြစ်ခစ၊ မရှသည် ြစ်ခစ ငါတ၏
ုံ ့် ပထမ သခဘ ထ ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ မြေင်ျားြေျြ်မရှ လြ်ြေ ြေင်ျား ြစ်သငသ
့်် ည်။
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သမမ တရ ျားအ ျား အ ျားထတ
ုံ ် ြေင်ျား၏ အခရျားပါမှုန္င
ှ ့်် လမ်ျားခကြ င်ျား” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားသည် အရ အ ျားလုံျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ကြြုျားစ ျားရှ ခြွ ြေင်ျား၊
သင်၌ တစ်ြေုံြေုံ ြစ်သည်အ
့် ြေါ နြ်နြ်နန
ဲ ဲ စူျားစမ်ျား ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ
န ျားလည်သခဘ ခပါြ်ြုံ ကြ
့် ြုျားစ ျား ြေင်ျား၊ ဤြစစ၌ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြ
အဘယ်နည်ျားဆသ
ုံ ည်ြုံ သြကြ
ုံ ့် ြုျားစ ျား ြေင်ျား၊ သူြ သင်ြ
့် ရ မျ ျား ရရှခစြေျင်သည်န္င
ှ ့််
့် ုံ မည်သည်အ
သူ၏အလုံခတ ်ြုံ သင်မည်ြသ
ဲ့် ုံ သတ
ထ ျားသင်သ
ုံ ့် ုံ သြကြ
ုံ ့် ြုျားစ ျား ြေင်ျားတုံ လ
့် ည် စသည်တြ
့်
့် ုံအပ်သည်။
ဥပမ - သင်အ
ုံ တ င်ြေ
့် ရ တစ်ြေုံ ြစ်ပျြ်လ ပါြ ထအ
ုံ ြေျန်တွင ်
့် ခန ြင့်် အြေြ်အြေဲြခ
့် ရမည်အ
ဘုံရ ျားသြေင်၏အလုံခတ ်သည် အဘယ်အရ ြစ်သည်န္င
ှ ့်် သူ၏အလုံခတ ်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍
သင်မည်ြသ
ဲ့် ုံ သတ
ရှသင်ပ
ုံ ြ
ုံ ့် ုံ သင်န ျားလည်သင်သ
့်် ုံယ်ြုံယ်
့် တ
့် ည်။ သင်အ
့် ခန ြင့်် ြုံယြ
့်
ခြျနပ်အ ျားရခန၍ မရခပ။ ပထမဆျားုံ သင်ြ
ုံ ်သင် ခဘျားြယ်ထ ျားလုံြ်ပါ။ ဇ တပြတထြ်
့် ယ
ဆျားုံ ဝါျားခသ အရ ဘ မျှမရှခပ။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစြုံ ့်

ကြြုျားစ ျားလုံပ်ခဆ င်ရမည် ြစ်ပပီျား သင်၏တ ဝန်ြုံ ြည်စ
့် မ
ွ ်ျားရပါမည်။ ဤြဲသ
့် အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားန္ှငဆ
့်် လ
ုံ ျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်သည် ဤြစစန္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ အထူျားဉ ဏ်ပင
ွ ့်် ြေင်ျားြုံ သင်အ
့် ျားခပျားလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား
သင်န္
ှ ုံျားသ ျားသည်လည်ျား သြ်သ ြေင်ျားြုံ ခတွျို့ ရှလမ်မ
့် လ
့် ည်။ ကြီျားမ ျားခသ အရ ြစ်ပါခစ၊
ခသျားငယ်ခသ အရ ြစ်ပါခစ၊ သင်၌ တစ်ြေြေ
ုံ ုံ ြစ်သည်အ
့် ြေါ ခရှျားဦျားစွ သင်ြ
ုံ သ
် င်
့် ယ
ခဘျားြယ်ထ ျားရမည် ြစ်ပပီျား ဇ တပြတြုံ အရ အ ျားလုံျားထတ
ဲ ွင ် ခအ ြ်တန်ျားအြျဆျားုံ အရ အခနန္ှင ့််
သတ်မှတ်ရမည် ြစ်သည်။ ဇ တပြတြုံ သင်ြ ခြျနပ်မခ
ှု ပျားခလခလ ၎င်ျားြ
ပပုံ ပီျားလွတလ
် ွတလ
် ပ်လပ် ပြုမူခလ ြစ်သည်။ ဇ တပြတြုံ ဤတစ်ကြမ် သင်ခြျနပ်ခစြေဲလ
့် ျှင ်
ခန ြ်တစ်ကြမ်ခရ ြ်ခသ အြေါ ၎င်ျားြ ပပုံ ပီျားခတ င်ျားဆလ
ုံ မ်မ
့် ဆြ်
ုံ ့်
ပပီျား
့် ည်။ ဤြဲသ
ြစ်ခနသည်န္င
ှ အ
့်် မျှ၊ လူတသည်
ုံ ့်
ဇ တပြတြုံ ပ၍
ုံ ပင်ြေျစ်ြေင်လ ကြလမ်မ
့် ည်။ ဇ တပြတသည်
အစဉ်သ ြင့်် အလုံရမမြ် သပ်ကြီျား၏။ သင်စ ျားသည်အ
့် ရ ြစ်ခစ၊ ဝတ်သည်အ
့် ရ ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ရုံတ်တရြ် စတ်ဆျားုံ သည်အ
့် ြေါ ြစ်ခစ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် မမ၏ ခပျ ည
့် ၊ှု ပျင်ျားရမှုထ၌
ဲ
့် မ
ခပျ ်ခမွျို့ခနသည် ြစ်ခစ...။ ၎င်ျားြုံ ခြျနပ်ခအ င် ပြုခပျားရန်၊ ၎င်ျား၏အလုံြုံ ြည်ခ
့် ပျားရန်
ဇ တပြတြ အပမဲခတ င်ျားဆသ
ုံ ည်။ ဇ တပြတြုံ သင်ြ ခြျနပ်မခ
ှု ပျားခလခလ လူတ၏
ုံ ့်
ဇ တပြတသည် ပပုံ ပီျားနြ်ရှုင်ျားသည့်် အယူအဆမျ ျားြုံ လြ်သင်ြေ
့် ထ ျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
မန ြေသည်အ
့် ထ၊ ၎င်ျားြုံယ်၎င်ျား ခ မြှ ြ်စ ျားလ ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုြုံ သသယဝင်လ သည်အ
့် ထ
၎င်ျား၏ဆန္ဒြ ပပုံ ပီျားကြီျားလ ခလခလ ြစ်ြ ၊ ဇ တပြတသည် ပပုံ ပီျားအြျင်ပ
့် ျြ်လ ခလခလ
ြစ်သည်။...ထခကြ
ုံ ့်
င့်် သင်သည် ဇ တပြတြုံ ဆန်ြျင်
တွနျား် လှနရ
် မည် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားြုံ
့်
အလုံလုံြ် ြေင်ျား မရှရ။ “ငါခယ
ြ်ျ ျား (မန်ျားမ)၊ သ ျားသမီျား၊ ခရှ ျို့ခရျား၊ အမ်ခထ င်၊ မသ ျားစ၊ုံ
့်
အဘယ်တစ်ြေမ
ုံ ျှ အခရျားမကြီျားခြေျ။ ငါ၏န္ှလုံျားသ ျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်သ ရှသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ခြျနပ်ခစြုံ၊ ့် ဇ တပြတြုံ ခြျနပ်မမ
ှု ပြုြုံ အခြ
င်ျားဆျားုံ ငါကြြုျားစ ျားရမည်။” သင်၌
့်
ဤဆျားုံ ြတ်ြေျြ် ရှြလ
ုံ ့် ုံသည်။ ဤြဲသ
့် ုံ ဆ
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်ဆလ
ုံ ျှင ်
့် ျားုံ ြတ်ြေျြ်မျြုျားြုံ သင်အပမဲတမ်ျား ပင
သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ုံ ်သင် ခဘျားြယ်ထ ျားသည်အ
့် ြေါ
့် ျားုံ ပပီျား သင်ြ
့် ယ
သပ်အ ျားထတ
ုံ ်စရ မလုံဘဲ ထသ
ုံ ုံ ပြုလုံ
ပ်န္င
ုံ ပ
် ါလမ်မ
့် ည်။
့်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားသည်သ လျှင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

သင်အ
ုံ မ
် ရန္င
ုံ န္
် င
ှ ့်် သင်၏ခန ြ်ဆျားုံ အဆျားုံ သတ်ြ
့် ခန ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ခရှ ျို့၌ အသြ်ြုံ ရန္င
အဘယ်အရ ြစ်မည်ဆသ
ုံ ည်တမှ
ုံ ့် ဇ တပြတအခပေါ် သင်၏တွနျား် လှနမ
် ြ
ှု ုံ

သင်မည်ြသ
ဲ့် လုံ
ုံ ့် ပ်ခဆ င်သနည်ျား ဆသ
ုံ ည်အ
့် ခပေါ်၌ မူတည်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သင်ြ
့် ုံ
ြယ်တင်ြေြ
ဲ့်
ခရွ ျားန္ုံတ်ြေပဲ့် ပီျား ခရှျားမဆွြ ြေွြေ
ဲ န်မှ့် တသ
် ျားခပျားြေဲ၏
ုံ ့်
်လည်ျား အြယ်၍ သင်သည်
့် ၊ သခသ
သူစတ်ခြျနပ်ခအ င် ပြုရန် ဆန္ဒမရှပါြ၊ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်က့် ြြုံ သင်
ဆန္ဒမရှပါြ၊
့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်ြေျစ်ခသ န္ှလုံျားသ ျားန္ှင ့်် သင်၏ြုံယပ
် င
ုံ ဇ
် တပြတြုံ
ဆန်ြျင်
တန
ွ ျား် လှနြ
် ုံ သင်
၌ ဆန္ဒမရှပါြ သင်သည် ခန ြ်ဆျားုံ ၌ သင်ြ
ုံ ်သင်ြျြ်ဆျားီ လမ်မ
့်
့် ယ
့် ည် ြစ်ပပီျား
့်
ထသ
ုံ အ
ုံ ့် ျား ြင့်် ပင်ျားထန်ခသ န ြျင်မြ
ှု ုံ ြေစ ျားရလမ်မ
့် ည်။ သင်သည် ဇ တပြတ၏ ဆန္ဒရုံ ငျား် ြုံ
အပမဲ ြည်ဆ
့် ည်ျားခပျားခနလျှင ် စ တန်သည် သင်ြ
့် ုံ တ ြည်ျား ြည်ျား ဝါျားမျြုသွ ျားလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား
ထခန
ုံ ့် ြ်တွင ် သင်သည် အတွငျား် ၌ လုံျားဝအခမှ င်ြျသွ ျားသည်ခ
့် နြ
့် ုံ ခရ ြ်သည်အထ သင်ြ
့် ုံ
အသြ်မပါဘဲ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဝည ဉ်ခတ ်၏ ထခတွျို့ ြေင်ျားမပါဘဲ သူထ ျားြေဲမ
့် ည် ြစ်သည်။ သင်သည်
အခမှ င်ထ၌
ဲ အသြ်ရင
ှ ခ
် နခသ အြေါ သင်သည် စ တန်၏ အြျဉ်ျားသ ျားအ ြစ်
ြမ်ျားဆျားီ ခြေေါ်ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျား ြစ်လမ်မ
ှ ုံျားထ၌
ဲ ဘုံရ ျားသြေင်ရမည်
ှ
့် ည် ြစ်ြ သင်၏စတ်န္လ
မဟုံတခ
် တ ခ
ှ ြုံ ငင်ျားဆန်ပပီျား သူြ
့် ပ၊ ထုံ ပင်
့် ဤအြေျန်တွင ် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏တည်ရမှု
့် ုံ
စွနြေွ
် ့် သွ ျားမည် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်လုံလျှင ် န ြျင်မဟ
ှု ူသည့််
အြုံျားအြေြုံ ၎င်ျားတုံ ခပျားဆပ်
ရမည် ြစ်ပပီျား အြေြ်အြေဲြုံ ခတ င်ြေ
ုံ တ်လျြ်၊
့် ရမည် ြစ်သည်။ စ မျ ျားပြ
့်
အလုံပ်ပရ
ုံ ှု ပ်လျြ် ပင်ပစတ်အ ျားထြ်သန်မန္
ှု င
ှ ့်် အြေြ်အြေဲမျ ျား ြစ်ြုံ မလ
ုံခပ။ ထအ
ုံ စ ျား
့်
၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင့်် မမတအထဲ
ုံ ့်
၌ရှသည်အ
့် ရ မျ ျားြုံ ခဘျားြယ်ထ ျားသင်သ
် ဲသည့်် အခတွျားမျ ျား၊
့် ည်- လွနြ
ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား စတ်ဝင်စ ျားမှုမျ ျား၊ ၎င်ျားတ၏ြ
ုံ ့်
ယ
ုံ ပ
် င
ုံ ် စဉ်ျားစ ျားသျားုံ သပ်မှုမျ ျား၊ အယူအဆမျ ျားန္ှင ့််
ရည်ရွယ်ြေျြ်မျ ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ပင်တည်ျား။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားသည်သ လျှင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

အဓြအ ျား ြင့်် လူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ရှခသ အရ မျ ျားြုံ ြုံငတ
် ွယ်ခ ြရှငျား် ရန်အတွြ်၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် မညီညွတခ
် သ သူတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားန္ှင ့်် အယူအဆမျ ျားြုံ ြုံငတ
် ွယခ
် ြရှငျား် ရန်အတွြ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူမျ ျားအ ျား သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
င်ျားဆသ
ုံ ည်။ သန်ရှ့် ငျား် ခသ
့် ျားုံ ြုံ ခတ
့်
ဝည ဉ်ခတ ်သည် လူမျ ျား၏စတ်န္လ
ှ ုံျားြုံ တထ
ုံ ့် ပပီျား သူတြ
ုံ ့် ုံ အလင်ျားခပျားြ
အသဉ ဏ်ပွငလ
့်် င်ျားခစသည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ြစ်ပျြ်ခနသည့်် အရ အ ျားလုံျား၏ ခန ြ်မှ
တုံြပ
် ဲတ
ွ စ်ြေုံရသည်
ှ
။ လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
ုံ ့် တ်
့် ျားုံ သည့်် အြေျန်တုံငျား် ၌၊ သမဟုံ
ဘုံရ ျားသြေင်အ ျား ြေျစ် ြေင်ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
့် ြေျန်တင
ုံ ျား် ၌ ကြီျားမ ျားသည့်် တုံြ်ပဲတ
ွ စ်ြေရ
ုံ သည်
ှ
။
့် ျားုံ သည်အ

သူတ၏ဇ
ုံ ့်
တပြတမှ အ ျားလုံျားြ အဆင်ခ ပခနပခ
ုံ ပါြ်ခနန္င
ုံ ခ
် သ ်လည်ျား စင်စစ်အ ျား ြင့််
သူတ၏န္ှ
ုံ ့် လုံျားသ ျားအတွငျား် ပင
ုံ ျား် ၌မူ ခသခရျားရင
ှ ခ
် ရျားတုံြပ
် ဲတ
ွ စ်ြေုံ ြစ်ခပေါ်ခနလမ်မ
့် ည်။
ဤ ပင်ျားထန်ခသ တုံြပ
် ဲွ ပပီျားဆျားုံ သည်အ
့် ြေါမှသ ၊ ကြီျားမ ျားစွ န္ှုင်ျားဆဆင် ြေင်ပပီျားသည်အ
့် ြေါမှသ
ခအ င် မင်မှုန္င
ှ ့်် ြျရှု ျားမှုြုံ အဆျားုံ အ ြတ်ခပျားန္င
ုံ သ
် ည်။ ငရ
ုံ မည်ခလ ၊ ရယ်ရမည်ခလ ဆသ
ုံ ည်ြုံ
မသခပ။ လူတ၏အတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌ရှခသ ကြရွ ယ်ြေျြ် အမျ ျားအ ပ ျားသည် မှ ျားယွငျား် ခနခသ ခကြ င်၊့်
သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုအမျ ျားစသ
ုံ ည် သူတ၏အယူ
ုံ ့်
အဆမျ ျားန္ှင ့်် ဆန်ြျင်
ခနခသ ခကြ င့််
့်
လူမျ ျားသည် သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်သ
့် ြေျန်တင
ွ ် ခန ြ်ြယ
ွ ်၌ ကြီျားမ ျားသည့််
့် ျားုံ သည်အ
တုံြပ
် ဲကွ ြီျားတစ်ြေြ
ုံ ုံ ဆင်န္ခ
ဲ နရသည်။ ဤသမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့ြျင်က့် ြပပီျားသည်အ
့် ြေါ
လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခစမည်ဟုံ ခန ြ်ဆျားုံ ၌ ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်မြေျမီတွင ်
ခန ြ်ြယ
ွ ်၌ မခရတွြ်န္င
ုံ သ
် ည့်် ဝမ်ျားနည်ျား ြေင်ျား မျြ်ရည်မျ ျား ြျြေဲက့် ြပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
ဤတြ
ုံ ပ
် ဲခ
ွ ကြ င်ပ
ုံ ့်
ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခန္င
ှ ့်် စစ်ခဆျား ြေင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ခတ င်ြေ
့် င် လူတသည်
့် ရ ြေင်ျား ြစ်သည်။
ဤသည်မှ စစ်မှနသ
် ည့်် ဒုံြြေ
ခ စ ျားရ ြေင်ျားပင် ြစ်သည်။ တုံြပ
် ဲသ
ွ ည် သင်အ
့် ခပေါ်ြုံ
ြျခရ ြ်လ သည်အ
့် ြေါ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ဘြ်မှ အမှနတ
် ြယ် ရပ်တည်န္င
ုံ လ
် ျှင ်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စတ်ခြျနပ်ခစန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်သည်။ သမမ တရ ျားြုံ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င်ခနစဉ်တွင၊်
အတွငျား် ၌ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေစ ျားြမှ
ုံ ့် ခရှ င်လဲမရန္င
ုံ ခ
် ပ။ လူတသည်
ုံ ့်
သမမ တရ ျားြုံ
လြ်ခတွျို့ြျင်သ
့် ြေါ သူတအတွ
ုံ ့်
ငျား် ထဲြ အရ အ ျားလုံျားသည် မှနြ
် န်ခနသည်ဆလ
ုံ ျှင၊်
့် ျားုံ သည်အ
သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ စလ
ုံ င်ခအ င် ပြုလုံပ်ခပျား ြေင်ျားြုံ ြေရန်လုံအပ်လမ်မ
် ပ၊ ထုံ ပင်
့် ည် မဟုံတခ
့်
တုံြပ
် ဲဆ
ွ သ
ုံ ည်မှ လည်ျား ရှမည်မဟုံတ်ဘဲ ဒုံြခလည်ျား ြေစ ျားရမည် မဟုံတခ
် ပ။ လူတ၏အတွ
ုံ ့်
ငျား် ၌
ဘုံရ ျားသြေင်၏အသျားုံ ပြု ြေင်ျားြြေ
ုံ ရရန် မထြ
ုံ ်တန်သည့်် အရ မျ ျားစွ ရှခနပပီျား ဇ တပြတ၏
ပုံနြ
် န်တတ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျား ခ မ ြ် မ ျားစွ ရှခနခသ ခကြ င့်် လူတအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဇ တပြတြုံ
ဆန်ြျင်
တန
ွ ျား် လှနမ
် န္
ှု င
ှ ပ
့်် တ်သြ်သည့်် သင်ြေန်ျားစ ြုံ ပ၍
ုံ ခလျားခလျားနြ်နြ်
့်
သင်ယြ
ူ လ
ုံ ့် ုံအပ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်ြ လူသ ျားြုံ သူန္င
ှ အ
့်် တူြေစ ျားြုံ ့်
ခတ င်ျားဆထ
ုံ
ျားခသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခဟုံ သူခြေေါ်ဆသ
ုံ ည့်် အရ ပင် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ် ြေင်ျားသည်သ လျှင် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ယကုံ ြည် ြေင်ျား ြစ်သည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၌ သူတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားတွင ် လူတုံ ရှ
့် ရ မှ အန င်္တ်အတွြ်
့် ခြွကြသည်အ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှရန် ြစ်သည်၊ ဤသည်မှ သူတ၏
ုံ ့် ယုံကြည် ြေင်ျားထဲြ သူတ၏
ုံ ့်

ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည်။ လူအခပါင်ျား၌ ဤရည်ရွယြေ
် ျြ်န္င
ှ ့်် ခမျှ ်လငြေ
့်် ျြ် ရှကြသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား
သူတ၏သဘ
ုံ ့်
ဝဗီဇအတွငျား် မှ ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ြင ့််
ခ ြရှငျား် ရမည် ြစ်သည်။ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင့်် သန်စင်
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆုံ
့် ခစ ြေင်ျား မြေရခသျားခသ မည်သည့်ြ
ယင်ျားြဏ္ဍမျ ျား၌ စစ်ခဆျား ြေင်ျားြုံ သင်ြေရမည်၊ ဤသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ် ြစ်သည်။
ဘုံရ ျားသြေင်သည် သငအ
့်် တွြ် ပတ်ဝန်ျားြျင်တစ်ြေုံြုံ ြန်တီျားခပျားသည်၊
သင်၏ခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျားြုံ သင်သန္င
ုံ ရ
် န် ထခ
ုံ နရ တွင ် သငြ
့်် ုံ မ ြစ်မခန အစစ်ခဆျားြေခစသည်။
အဆျားုံ တင
ွ ် သင်သည် ခသလုံပပီျား သင်၏အကြအစည်မျ ျားန္ှင ့်် အလုံဆန္ဒမျ ျားြုံ စွနလ
် ့် တ်လုံသည့််
အခနအထ ျားအထခရ ြ်ြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အြေျြုပ်အ ြေ အ ဏ န္ှင ့်် အစီအစဉ်ြုံ
ြျြုျားန္နွ ြေမည် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င ့်် အြယ်၍ လူတသည်
ုံ ့်
န္ှစ်အနည်ျားငယ် စစ်ခဆျားြေရ ြေင်ျား မရှပါြ၊
အြယ်၍ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
အတင
ုံ ျား် အတ တစ်ြေအ
ုံ ထ ဒုံြခဆင်ျားရဲ ြေင်ျားြုံ မြေရပါြ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏အခတွ
ုံ ့်
ျားမျ ျားန္ှင ့်် စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျားထမ
ဲ ှ ဇ တပြတခြ ြ် ပန်ပျြ်စီျား ြေင်ျား၏ ြေျြုပ်ခန္ှ င်မြ
ှု ုံ
ြယ်ရှ ျားန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ်ခပ။ သင်သည် စ တန်၏ ြေျြုပ်ခန္ှ င် ြေင်ျားြုံ ြေခနရခသျားခသ
မည်သည့်ြ
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆ၊ုံ သင်၏ ြုံယပ
် င
ုံ ် အလုံဆန္ဒမျ ျား၊ သင်၏လုံအင်မျ ျား ရှခနခသျားခသ
မည်သည့်ြ
် ဏ္ဍမျ ျားတင
ွ မ
် ဆုံ သင်သည် ယင်ျားြဏ္ဍမျ ျားတင
ွ ် ဒုံြခဆင်ျားရဲြေသငသ
့်် ည်။
ဒုံြခဆင်ျားရဲထ၌
ဲ သ သင်ြေန်ျားစ မျ ျားြုံ သင်ယူန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ယင်ျားမှ သမမ တရ ျားြုံ ရန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားန္ှင ့််
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်န္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျားရှ ြေင်ျားြုံ ဆလ
ုံ ုံသည်။ အမှနအ
် ျား ြင ့််
သမမ တရ ျားမျ ျားစွ ြုံ န ြျင်ခသ စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ခတွျို့ ကြြု ြေင်ျား ြင့်် န ျားလည်ကြ ြေင်ျား ြစ်သည်။
သြ်ခသ ငသ
့်် ြ်သ ရှပပီျား လွယြ
် ူခသ ပတ်ဝန်ျားြျင်တစ်ြေ၌
ုံ ရှခသ အြေါ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
အခ ြေအခနမျ ျား ခြ င်ျားမွနခ
် နခသ အြေါ၌ မည်သမ
ူ ျှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ န ျားလည်န္င
ုံ ် ြေင်ျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အနန္တတန်ြေျားုံ န္ှင ့်် ဉ ဏ်ပည ြုံ အသအမှတ် ပြုန္င
ုံ ် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ န ျားလည်သခဘ ခပါြ် ြေင်ျား ရှန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထအ
ုံ ရ မှ
ြစ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
ြေရစ်ခတ ်၏ခ ပ ဆြေ
ုံ ျြ် မှတတ
် မ်ျားမျ ျား စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “စမ်ျားသပ်မှုမျ ျားအလယ်၌ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစသငသ
့်် ည့်် နည်ျားလမ်ျား” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတစ်ဦျားြေျင်ျားစီတင
ုံ ျား် တင
ွ ် အမှု ပြုပပီျား၊ သူ၏နည်ျားလမ်ျားမှ မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစ၊
မည်ြသ
ဲ့် ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျား၊ ြစစရပ်မျ ျားန္ှင ့်် အမှုအရ မျ ျားြုံ သူ၏ အခစြေ ြေင်ျားတင
ွ ်
သူအသျားုံ ြေျသည် ြစ်ခစ၊ သတည်
ုံ ့်
ျားမဟုံတ် သူ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြ မည်သခသ
ုံ ့်
အသခနအသထ ျားမျြုျား ရှပါခစ သူ၌ အဆျားုံ သတ်ရည်မန
ှ ျား် ြေျြ် တစ်ြေသ
ုံ လျှင ် ရှသည်- သင်ြ
့် ုံ

ြယ်တင်ရန်ပင်တည်ျား။ သင်ြ
့် ုံ မြယ်တင်မီ သူသည် သင်ြ
့် ုံ သဏ္ဌ န်ခ ပ င်ျားလဲခစရန်
လုံအပ်ခသ ခကြ င့်် သင်အ
ုံ မ
် ည်ခလ ။ သင်ဒြ
ုံ ခြေရြုံ ့်
့် ခန ြင့်် အနည်ျားငယ်မျှ ဒုံြခမြေရဘဲ ရှန္င
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်လည်ျား ငါ၏စတ်ခတ ်န္င
ှ ့်် တညီတညွတ်တည်ျား
့် နြေဲသ
့် ည်။ သခသ
မရှခသ သူတြ
ုံ ့် မ
ုံ ူ ငါသည် မည်သည်အ
့် ြေါမျှ ခမခ
ုံ တ
ူ အခပေါ်
ုံ ့်
အ ပစ်ဒဏ်ြေတ်ရန်
့် လျ ့် ြေင်ျား မရှခပ။ ထသ
အြေွငအ
့်် ခရျားြုံ မင်ခတွျို့ရလျှင ် ငါသည် သခဘ ခတွျို့မည် ြစ်ပပီျား၊ ယင်ျားအြေွငအ
့်် ခရျားြသ
ုံ
ခစ င်စ
ွ ် သူတြ
ုံ ့် ုံ ငါအပမဲတခစ စြ်ဆပ
ုံ ်ရွရှ ၏။ ယြေုံ ငါ၏ခနရြ်
့် ျားလျြ် ငါန္ှ့် လုံျားသ ျားထဲတင
့် သည်
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် ခရ ြ်လ ပပီ ြစ်ပပီျား ငါသည် ဆြ်လြ် ခစ င်ဆ
ုံ ျား် ရန် မလုံခတ ခ
့် င
့် ပ။
ငါ၏ခန ြ်ဆျားုံ အလုံပ်သည် လူသ ျားြုံ အ ပစ်ခပျားရန်အတွြ်သ မဟုံတ်ဘ၊ဲ လူသ ျား၏ ပန်ျားတင
ုံ ြ
် ုံ
စီစဉ်ရန် အတွြလ
် ည်ျား ြစ်၏။ ထထ
ုံ ြ်မြ ယင်ျားသည် ငါ၏ ပြုမူလုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားြုံ လူအ ျားလုံျား
အသအမှတ် ပြုရန်အလငှ
ုံ ့် ြစ်သည်။ ငါ ပြုလုံပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ အ ျားလုံျားသည် မှနြ
် န်ခကြ င်ျားန္ှင ့််
ငါ ပြုလုံပ်ြေသ
ဲ့် ည့်် အမှုအရ အ ျားလုံျားသည် ငါ၏ စတ်သခဘ ထ ျားြုံ ခြ ် ပ ြေင်ျား ြစ်ခကြ င်ျား
လူြေပ်သမ်ျားတအ
ုံ ့် ျား ငါသခစလုံ၏။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ခမွျားြွ ျားြေဲသ
့် ရ သည်
့် ည်အ
လူသ ျား၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ် မဟုံတ၊် သဘ ဝခကြ င့်် သ ၍ပင်မဟုံတဘ
် ဲ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားတင
ွ ်
သြ်ရအရ
ှ
တုံငျား် ြုံ အ ဟ ရခပျားသည်မှ ငါ ြစ်သည်။ ငါမရှလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည်
ပျြ်စီျား ြေင်ျားသသ
ုံ ့် ခရ ြ်ပပီျား ြပ်ခဘျားမျ ျားစွ ၏ဒုံြခြုံ ြေစ ျားရလမ်မ
့် နန္ှငလ
့််
့် ည်။ လှပသည်ခ
သမဟုံ
ုံ ့် တ် စမ်ျားလန်ျားစခ
ုံ ပသည့်် ြမဘ ခ မြုံ မည်သည်လ
့် ူသ ျားမျှ ခန ြ်ထပ် မင်ခတွျို့ရလမ်မ
့် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် အလွနခ
် အျားစြ်ခသ ညမျ ျားန္ှင ့်် ခရှ င်လဲမရသည့််
ခသမင်ျား၏အရပ်လမ်ျားများုံ ခသ ြေျြုင်ဝ
့််
ကြြုခတွျို့ရလမ်မ
ွ ်၏
့် ှမ်ျားန္ှငသ
့် ည်။ ငါသ လျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ြယ်တင်ရ ြစ်၏။ ငါသ လျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၏ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ခမျှ ်လင်ရ
့်
ြစ်သည်သ မြ၊ ငါသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျား၏ တည်ရှ ြေင်ျားအတွြ် တည်မီရ
ှ ြစ်သည်။
ငါမရှလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်သည် ြေျြ်ြေျင်ျား လုံျားဝဥဿုံရပ်တန်သွ
ူ ျှ
့် ျားမည်။ ငါြ
့် ုံ မည်သမ
အခလျားမစြ
ုံ ်ခသ ်လည်ျား၊ ငါမရှလျှင ် လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်သည် ရုံတ်တရြ် ြစ်ပွ ျားသည့််
ြပ်ခဘျားဒဏ်ြေရပပီျား တခစဆအမျြုျားမျြုျားတ၏
ုံ ့် ြဝါျားခအ ြ် နင်ျားခြေျ ြေင်ျားြေရလမ်မ
ူ ျှ
့် ည်။ အ ြေ ျားမည်သမ
မ ပြုန္င
ုံ သ
် ည်အ
့် မှုြုံ ငါ ပြုြေဲပ့် ပီ ြစ်ပပီျား လူသ ျားသည် ငါြ
့် ုံ အြေျြုျို့ခသ ခြ င်ျားမှုမျ ျား ြင့််
ခြျျားဇူျား ပန်ဆပ်ရန်သ ငါခမျှ ်လငသ
့်် ည်။ ငါြ
ုံ သ
် တ
ူ မှ
ုံ ့် အလွနန
် ည်ျားပါျားခသ ်လည်ျား၊
့် ုံ ခြျျားဇူျားဆပ်န္င
ငါသည် ဤလူခလ
ြတွင ် ငါ၏ြေရီျားြုံ အဆျားုံ သတ်ပပီျား ငါ၏ြွငလ
့်် ှစ် ပ ြေင်ျားအမှု၏ ခန ြ်တစ်ဆင်ြ
့် ုံ
့်
စတင်ဦျားမည် ြစ်သည်၊ အခကြ င်ျားမူြ ျား ဤန္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ လူသ ျားအကြ ျား ငါ၏ခြေါြ်တခြေါြ်
ုံ ့်
ပန်
အပူတ ပင်ျား လုံပ်ခဆ င်မသ
ှု ည် အြျြုျား ြစ်ထန
ွ ျား် ပပီျား ြစ်၍ ငါသည် အလွနခ
် ြျနပ်၏။
ငါအခရျားစြ
ုံ ်သည်မှ လူအခရအတွြ် မဟုံတဘ
် ၊ဲ သူတ၏
ုံ ့် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားသ ြစ်၏။

မည်သပင်
ုံ ့် ြစ်ခစြ မူ သင်တြ
ုံ ့် ယ
ုံ ်တင
ုံ ၏
် ပန်ျားတုံငအ
် တွြ် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားအလုံအခလ ြ်
သင်တုံ ပင်
ုံ ြေါ ငါခြျနပ်လမ်မ
ုံ ့် တပ
် ါြ သင်တုံ ့်
့် ။ ထအ
့် ည်။ သမဟုံ
့် ဆင်မည်ဟုံ ငါခမျှ ်လင်၏
အခပေါ်ြျခရ ြ်လ မည့်် ခဘျားအန္တရ ယ်ြုံ သင်တတစ်
ုံ ့် ဦျားမျှ ခရှ င်န္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတ။် ဤခဘျားဒြ
ုံ ခသည်
ငါထ
် ပသည်။ ငါ၏အ မင်၌ သင်တသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားမန
ွ ပ
် ုံ
့် မှစတင်၍ ငါစီစဉ်ညန်ကြ ျား ြေင်ျား ြစ်သည်မှ မှနခ
မခပါြ်လျှင ် သင်တသည်
ုံ ့်
ခဘျားဒြ
ုံ ခြေစ ျားရ ြေင်ျားမှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ လ
် မ်မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
သင်တ၏ယ
ုံ ့်
ကုံ ြည် ြေင်ျားန္ှင ့်် ြေျစ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
အန္ှစ်သ ရ မရှ ြစ်ြေကဲ့် ြပပီျား သင်တသည်
ုံ ့်
တွနဆုံ
် ့် တ်တတ်သမ
ူ ျ ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ြေြ်ထန်ခသ သူမျ ျား အ ြစ်သ မမြုံယ်ြယ
ုံ ်
ပသြေဲက့် ြခသ ခကြ င်၊့် ကြီျားစွ ခသ ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခအကြ ျားတင
ွ ် သင်တ၏
ုံ ့် ပြုမူလုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားသည်
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သင်ခ
့်် တ်သြ်၍ ခြ င်ျား၏၊
့် လျ ်သည်ဟုံ ယူဆ ြေင်ျား မြေြေဲရ
့် ခပ။ ဤအရ န္ှငပ
ဆျားုံ ၏ြသ
ုံ
တရ ျားစီရင်မှုတစ်ြေုံ ငါ ပြုမည်။ သင်တတစ်
ုံ ့် ဦျားစီ ပြုမူပန္
ုံ င
ှ ့်် မမြုံယြ
် ုံယ် ခြ ် ပပသ
ုံ
ငါ၏အမှုထ ျားစရ ြစစ ြစ်ပမဲ ြစ်ခနပပီျား ၎င်ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
အခ ြေြေ၍ သင်တ၏န
ုံ ့် င်္ုံျားြုံ ငါဆျားုံ ြတ်အ။့်
သရ
ုံ ့် တွင ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခကြီျားစွ ြေစ ျားရြေျန်မျ ျားတင
ွ ် ငါအခပေါ်
စျားုံ စဉ်ျားမျှ သစစ ခစ င်သ
့်
့် မှု
မ ပသြေဲသ
ူ ျ ျားအ ျား ငါသည် ခန ြ်ထပ် သန ျားကြင်န ခတ မ
် ဲ ငါ၏ြရုံဏ သည်
့် မ
့် ည် မဟုံတဘ
အြန်အသတ်
ရခကြ
ှ
င်ျားြုံ ငါရှငျား် လင်ျားခစရမည်။ ထုံ ပင်
ဲ့် ူ
့်
့် ုံ သစစ ခြ ြ်ြေသ
့် တစ်ြေျန်ြ ငါြ
မည်သြ
ူ ့် ုံမျှ ငါန္ှစ်သြ် ြေင်ျားမရှ၊ ၎င်ျားတ၏မ
ုံ ့် တ်ခဆွမျ ျား၏ အြျြုျားအခပေါ် သစစ ခြ ြ်သမ
ူ ျ ျားန္ှင ့််
ငါသည် သ ၍ပင် ပတ်သြ်ဆြ်န္ယ်လုံ ြေင်ျား မရှ။ ထသ
ုံ သ
ူ ည် မည်သပ
ူ င် ြစ်ခစ ဤသည်မှ
ငါ၏စတ်သခဘ ထ ျား ြစ်သည်။ ငါ၏န္ှလုံျားြုံ ခကြြွခ
ဲ စသူ မည်သမ
ူ ဆုံ ငါထ
့် မှ ဒုံတယအကြမ်
သြ်ညြှ မှု ရလမ်မ
် ကြ င်ျားန္ှင ့်် ငါအခပေါ်
သစစ ရှခနြေဲခ
ူ ဆုံ ငါ၏န္ှလုံျားသ ျားတွင ်
့် ည် မဟုံတခ
့်
့် သ သူ မည်သမ
ထ ဝရ တည်ရခနမည်
ှ
ြစ်ခကြ င်ျား သင်တြ
ုံ ့် ုံ ငါခ ပ ကြ ျားရမည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သင်၏ ပန်ျားတင
ုံ အ
် တွြ် လခ
ုံ လ ြ်ခသ ခြ င်ျားမှုမျ ျားြုံ ပင်ဆင်ခလ ”့် မှ

ငါ၏ အမှု ခန ြ်ဆျားုံ အဆငတ
့်် င
ွ ၊် သင်တသည်
ုံ ့်
သင်တ၏
ုံ ့် အခ ပ င်ခ မ ြ်ဆျားုံ ခသ စွမ်ျားခဆ င်မြ
ှု ုံ
ခပျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
မ ြစ်ခတ ဘ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ် စတ်ပါလြ်ပါ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ စတ်မပါတပါ
့်
့် ၊ဲ မမတြ
ဆြ်ြပ်ကြလမ်မ
့်် ။ ဟုံတ်ခပ၏၊ သင်တုံ အ
ွ ခ
် သ
့် ည်ဟုံသ ငါ ခမျှ ်လင၏
့် ျားလုံျား ခြ င်ျားမန
ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ တ
် စ်ြေုံ ရှကြြုံလည်
ျား ငါ ခမျှ ်လင်ခ
ုံ ့်
်လည်ျား၊ ငါ၌ ငါ၏ သတ်မှတ်ြေျြ်
့် ပသည်။ သခသ
့်
ရှဆဲ ြစ်၏၊ ယင်ျားမှ သင်တ၏
ုံ ့် တစ်ြေုံတည်ျားန္ှင ့်် ခန ြ်ဆျားုံ ြစ်ခသ ဆြ်ြပ်မြ
ှု ုံ ငါအ
့် ျား
ခပျားအပ်ရ တွင ် အခြ င်ျားဆျားုံ ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်ြုံ သင်တုံ ့် ပြုလုံပ်ြုံ ့် ြစ်သည်။ တစ်စတ
ုံ စ်ဦျားသည်
ထတ
ုံ စ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ဆြ်ြပ်မမ
ှု ရှပါြ၊ သူသည် ဧြန်မြေ
ုံ ျ စ တန်၏ တန်ြုံျားထ ျားရခသ

ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် တ
ှု စ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ ငါသည် သူြ
့် ည် မဟုံတ်ဘ၊ဲ သူ၏မဘမျ ျား၏
့် ုံ ဆြ်လြ်အသျားုံ ပြုခတ မ
ကြည့်ရ
် ှု ခစ ငခ
့်် ရှ ြ်မြ
ှု ုံ ြေရြုံ သူ
ုံ ့်
ြစ်သည်။
့် ြ
့် ုံ အမ်သုံ ပ
့် မည်
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍” မှ

သင်တသည်
ုံ ့်
ပွငလ
့်် င်ျားပပီျား ရုံ ျားသ ျားခသ စတ်န္လ
ှ ုံျားမျ ျား ြင ့်် သင်တ၏တ
ုံ ့်
ဝန်ြုံ အစွမ်ျားြန
ုံ ် အသီျားသျားီ
လုံပ်ခဆ င်သငပ့်် ပီျား၊ လုံအပ်သည့်် မည်သည့်အ
် ြုံျားအြေြမ
ုံ ဆုံ ခပျားရန် လုံလ ျားလျြ် ရှခနသငခ
့်် ပသည်။
သင်တုံ ခ
် တင
ုံ ျား် ၊ ခနရြ်
် ြေါ၊ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
့် အြေျန် ြျခရ ြ်လ သည့်အ
့် ပ ကြပပီျားသည့်အ
သူအတွ
ြ် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခြေြေဲသ
ုံ ့် တ် အြုံျားအြေတစ်ြေုံ ခပျားဆပ်ြေသ
ဲ့် ူ မည်သမ
ူ ဆအ
ုံ ခပေါ်
့် ူ သမဟုံ
့်
တ ဝန်ခပါခလျ
မ
် ပ။ ဤသခသ
ုံ ့်
ြေယူြေျြ်မျြုျားသည် ထန်ျားသမ်ျားထ ျားထြ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့်
့် ည် မဟုံတခ
ယင်ျားြုံ သင်တုံ မည်
သည့်အ
် ြေါမျှ မခမ့်သငသ
့်် ည်မှ မှနခ
် ပသည်။ ဤနည်ျား ြငသ
့််
ငါသည်
့်
သင်တန္ှ
ုံ ့် ငပ
့်် တ်သြ်၍ ငါ၏ စတ်ြုံ သြ်သ ခစန္င
ုံ ခ
် ပသည်။ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ၊ သင်တသည်
ုံ ့်
ငါ၏
စတ်ြုံ သြ်သ ခစန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတသ
် ည့်် လူမျ ျား ထ ဝရ ြစ်ကြလမ်မ
ုံ ့်
ငါ၏
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သင်တသည်
စြ်ဆပ
ုံ ် ြေင်ျားြုံ ြေကြရသူမျ ျား ထ ဝရ ြစ်ကြလမ်မ
့် ည်။ သင်တုံ အ
့် ျားလုံျားသည် ငါ၏အမှုအတွြ်
မည်သည့်အ
် ျားထတ
ုံ ်မှုမျှ မြေျန်ဘလ
ဲ ျြ်၊ ပပီျားလျှင ် ငါ၏ ဧဝခင်္လအမှုအြုံ တစ်
သြ်တ အ ျားအင်ြုံ
့်
ဆြ်ြပ်ရင်ျား၊ သင်တ၏
ုံ ့် အသစတ်ြုံ လုံြန
် န္င
ုံ ပ် ပီျား ငါအတွ
ြ် သင်တ၏
ုံ ့် အရ အ ျားလုံျားြုံ
့်
ခပျားန္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ငါ၏စတ်န္လ
ှ ုံျားသည် သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ်ခကြ င ့်် ဝမ်ျားခ မ ြ်မှု ြင ့်် မကြ ြေဏ ြေုံနခ
် ပါြ်
လမ်မ
် လ ။ ဤနည်ျား ြင၊့်် ငါသည် သင်တန္ှ
ုံ ့် ငစ
့်် ပ်လျဉ်ျား၍ ငါ၏ စတ်ြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
့် ည် မဟုံတခ
သြ်သ ခစန္င
ုံ မ
် ည်၊ မဟုံတခ
် လ ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ န္
် င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍” မှ

သမမ တရ ျား၏ လမ်ျားြေရီျားြရ
ုံ ှ ခြွ ြေင်ျားသည် သငြ
့်် ုံ ခြ င်ျားစွ သခဘ ြျ
ခြျနပ်ခစသည်ဆပ
ုံ ါြ၊ သင်သည် အလင်ျားထ၌
ဲ အစဉ်အပမဲ ခနထင
ုံ သ
် တ
ူ စ်ဦျား ြစ်သည်။ အြယ်၍
သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမ်ခတ ်၌ မထင်မရှ ျားခနပပီျား ကြြုျားကြြုျားစ ျားစ ျားန္ှင ့်် တ ဝန်သသ
အသဉ ဏ်ရရှ
ှ အလုံပ်လပ
ုံ ်လျြ်၊ အပမဲတမ်ျားခပျားြမ်ျား၍ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ ရယူ ြေင်ျားမရှခသ
အခစြေသူတစ်ဦျား ြစ်ရသည်ြုံ အလွန ် ဝမ်ျားခ မ ြ်ပါြ၊ သင်သည် သစစ ရှခသ သန်ရှ့် ငျား် သူ
တစ်ခယ ြ် ြစ်သည်ဟုံ ငါဆသ
ုံ ည်၊ အဘယ်ခကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ် သင်သည် ဆုံလ ဘ်ြုံ မခမျှ ်ြုံျားဘ၊ဲ
ပြတ ရုံ ျားသ ျားသတ
ူ စ်ခယ ြ်သ ြစ်ခသ ခကြ ငတ
့်် ည်ျား။ သင်သည် ပွငလ
့်် င်ျားရန် လုံလုံလ ျားလ ျား
ရှလျှင၊် သင်သည် သင်၏အလုံျားစြ
ုံ ုံ အသျားုံ ြေရန် လုံလုံလ ျားလ ျားရလျှ
ှ င၊် သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ်

သငဘ
့်် ဝြစ
ုံ ခတျားန္င
ုံ ြ
်
သြ်ခသရပ်တည် န္င
ုံ လ
် ျှင၊် သင်သည် မမအတွြ် မစဉ်ျားစ ျားဘဲ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
မမြယ
ုံ ်ြျြုျားမပါဘဲ ဘုံရ ျားသြေင် ခြျနပ်သခဘ ြျရန်ြုံသ သခသ အဆငအ
့်် ထ
ရုံ ျားသ ျားသည်ဆပ
ုံ ါြ၊ ဤလူတသည်
ုံ ့်
အလင်ျားထတ
ဲ ွင ် အ ျား ြည်ခ
့် ပျား ြေင်ျားြေရြ န္င
ုံ င
် ခတ ်တွင ် ထ ဝရ
အသြ်ရင
ှ မ
် ည့်သ
် မ
ူ ျ ျား ြစ်သည်ဟုံ ငါဆသ
ုံ ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “သတခပျားြေျြ် သျားုံ ြေျြ်” မှ

ကားု က ားရန်အတွက် တရ ားတဟ ချက်နင
ှ ်ို့ မတ်သဟ ယခ ြုခခင်ား တက က်နတ
ု ခ
် ျက်မျ ားခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ြယ်
တင် ြေင်ျားရရှသည့်် သြ်ခသတစ်ြေုံ ြစ်ပပီျား၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ့်
့်
သမမ တရ ျားအတွငျား် ဝင်ခရ ြ်သည့်် သရုံပ်သြန်တစ်ြေုံ ြစ်သည်အ
့် ပင်၊
ဘုံရ ျားသြေင်န္
ှု ြ
် ပတ်ခတ ်၏ စစ်မှနမ
် လ
ှု ည်ျား ြစ်သည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားစွ ြုံ
့် တ
ပင်ဆင်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ ယင်ျားြ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံသည်
ဘုံရ ျားသြေင် ခရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် အသစ်ခသ လူတစ်ဦျား ြစ်လ ပပီျား၊
့်
ြျွန္ပ
်ုံ ်တတွ
ုံ ့် င ် စစ်မှနသ
် ည့်် လူ ြစ် ြေင်ျားန္ှငသ
့်် ြ်ဆင
ုံ သ
် ည့်် မှနြ
် န်ခသ သြ်ခသြေ ြေင်ျားရှသည်ဟုံ
ဆလ
ုံ ုံသည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ အမှ
နတ
် ြယ် ခန င်တရခနခကြ င်ျား အမျ ျားဆျားုံ ပသသည်မှ ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့်
့်
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား ြစ်ကြသည်။ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားစွ ြုံ ပင်ဆင်ြေပ
ဲ့် ါြ၊ စစ်မှနခ
် သ
လူသ ျား၏သဏ္ဌ န်ြုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ပ
ုံ ဆ
် င
ုံ သ
် ည်ဟုံ အဓပပါယ်သြ်ခရ ြ်သည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် င
န္ှစ်ခပါင်ျားမျ ျားစွ ယကုံ ြည်ခနြေဲခ
ဲ့် ါြ၊ သင်၌
့် သ ်လည်ျား ခြ င်ျားမှုအနည်ျားငယ်သ လုံပ်ခဆ င်ြေပ
လူသ ျား၏သဏ္ဌ န် ရှပါမည်လ ျား။ သင်တ
ွ ် အသတရ ျားန္ှင ့်် ဆင် ြေင်တုံတရ ျား ရှပါသလ ျား။ သင်သည်
့် င
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ်ခမတတ ြုံ ပန်ခပျားဆပ်သတ
ူ စ်ဦျား ြစ်ပါသလ ျား။ သင်၏ စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ယုံကြည်မှုြ
အဘယ်မှ နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သင်၏ြေျစ်သည့်် စတ်န္လ
ှ ုံျားန္ှင ့်် န ြေ ြေင်ျားမှ အဘယ်မှ နည်ျား။
သင်ဝင်ခရ ြ်ြေသ
ဲ့် ည့်် လြ်ခတွျို့အရှတရ ျားမှ အဘယ်နည်ျား။ သင်သည် ဤအရ မျ ျားမှ တစ်ြေြ
ုံ ုံမျှ
မပင
ုံ ဆ
် င
ုံ ပ
် ါ။ သအတွ
ုံ ့်
ြခ
် ကြ င်၊့် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားမ ပြုသည့်် သူတစ်ဦျားသည် သူတ၏
ုံ ့် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ယုံကြည်မှုမှ မည်သည်ြုံမျှ မရသည့်် လူတစ်ဦျားပင် ြစ်သည်။ သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ထခတ ်မှ
ြယ်တင် ြေင်ျားြုံ မရရှခသျားခသ သူတစ်ဦျား၊ အလွနအ
် ့် လွန ် ပျြ်စီျားယယ
ုံ ွငျား် ခနခသ သူတစ်ဦျားသ
ြစ်ပပီျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
စျားုံ စဉ်ျားမျှ ခ ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား မရှခသျားပါ။ ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားြ ဤအရ ြုံ အမှနတ
် ြယ်
ရှငျား် လင်ျားခြ ် ပခပသည်။
အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားြ အဘယ်နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုခတ ်န္င
ှ သ
့်် ြ်ဆင
ုံ ခ
် သ

သူ၏အခတွျို့အကြြုြုံ ပည့်စ
် ခ
ုံ စရန် လူလုံပ်န္င
ုံ ခ
် သ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လုံပ်သငခ
့်် သ မည်သည့်တ
်
ဝန်မဆန္
ုံ င
ှ ၊့််
လူလုံပ်ခဆ င်ရန် ဘုံရ ျားသြေင် သတ်မတ
ှ ်ထ ျားခသ မည်သည့်အ
် ရ မဆုံ— လူသည် ဤအရ မျ ျားြုံ
လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ် ပီျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်မခ
ှု ပျားန္င
ုံ လ
် ျှင၊် ဤအရ မျ ျားအ ျားလုံျားသည်
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား ြစ်ကြသည်ဟုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တခ
ုံ ့် ပ န္င
ုံ ပ
် ါသည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ပည်မ
့် ီခအ င် ခဆ င်ရွြ်န္င
ုံ လ
် ျှင ် ယင်ျားသည် ခြ င်ျားမတ
ှု စ်ြေုံ ြစ်သည်။
သင်သည် သင်၏တ ဝန်မျ ျားြုံ ထမ်ျားခဆ င်ခနစဉ်တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆြ်ြပ်အပ်န္ထ
ှ ျားလျှင ်
ယင်ျားသည် ခြ င်ျားမှုတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ သင်လုံပ်ခဆ င်သည့်် အရ မျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်
ခရွ ျားခြ ြ်ထ ျားသမ
ူ ျ ျားအတွြ် အြျြုျားခြျျားဇူျား ြစ်ထန
ွ ျား် ပပီျား၊ လူတင
ုံ ျား် ြ သင်လ
ှု ုံ
့် ုံပ်ခဆ င်မြ
ခြ င်ျားသည်ဟုံ ထင်မတ
ှ ်လျှင ် ယင်ျားသည် ခြ င်ျားမှုတစ်ြေုံ ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရည်ရွယြေ
် ျြ်မျ ျားန္ှင ့်် ြုံြည
် သ
ီ ည်ဟုံ လူ၏ အသတရ ျားန္ှင ့်် ဆင် ြေင်တုံတရ ျားြ ယုံကြည်ရသည့််
အရ အ ျားလုံျားသည် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား ြစ်ကြသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်မခ
ှု ပျားန္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်
ခရွ ျားခြ ြ်ထ ျားသမ
ူ ျ ျားြုံ အြျြုျား ပြုခသ အရ မျ ျားသည်လည်ျား ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား ြစ်ကြသည်။
လူတစ်ဦျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ယြေုံ
ပင် ခ ပ ြေဲသ
ှု ျ ျားြုံ အသင ့်် ပင်ရ တွင ် အရ အ ျားလုံျားြုံ
့် ည့်် ဤခြ င်ျားမမ
့်
ခြေါင်ျားမခြ ်ဘဲ လုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် သူသည် ယင်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ပည်စ
့် ခ
ုံ စန္င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား၊
၎င်ျားြ သူသည် လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်ဟုံ အဓပပ ယ်ရပါမည်။
လူတင
ုံ ျား် သည် ယြေုံတင
ွ ် သူတ၏
ုံ ့် တ ဝန်ြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ရှ ခြွပပီျား ြယ်တင် ြေင်ျားခန ြ်သုံ ့်
လုံြခ
် လျှ ြ်ကြသည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်ြေျ ြေင်ျားန္ှင ့်် ဆန္ဒရှ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
မလုံခလ ြ်ပါ။
တစ်စတ
ုံ စ်ခယ ြ်အခန ြင ့်် လြ်ခတွျို့ြျသည့်် အ ပြုအမူမျ ျားန္ှင ့်် လြ်ခတွျို့ြျသည့််
လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်ြုံ ပသရမည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားခြ ြ်ခသ သူမျ ျား၏ အသြ်တ အတွငျား်
ဝင်ခရ ြ်ရန်အတွြ် မည်သည့်် တ ဝန်မျ ျားြုံ သင်လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်၏
သတ်မှတ်ြေျြ်မျ ျားြုံ ပည်မ
့် ီရန်အတွြ် သင်အဘယ်အရ ြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်၍ မည်သည့််
အြုံျားအြေြုံ သင်ခပျားြေဲပ့် ပီျား ြစ်သနည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်ခစရန်န္င
ှ ့်် ြုံယခ
် တ ်၏ ြေျစ်ခမတတ ြုံ
ပန်လည်ခပျားဆပ်ရန် သင်အဘယ်အရ မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သနည်ျား။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
သင် ပန်လည် ဆင် ြေင်ရမည့်် အရ အ ျားလုံျား ြစ်သည်။ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားြုံ
ပည်မ
့် ီရန်အတွြန္
် င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင် ခရွ ျားခြ ြ်ခသ သူမျ ျား၏ အသြ်တ သုံ ဝင်
ှ ့််
့် ခရ ြ်ရန်န္င
ကြီျားထွ ျားမအ
ှု တွြ် မျ ျားစွ ခသ အရ မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ကြီျား မတ်သည့်် အြုံျားအြေြုံ ခပျားြေဲပ
့် ါြ၊
သင်သည် လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမှုမျ ျားြုံ ပင်ဆင်ြေပဲ့် ပီျားပပီဟုံ ဆန္
ုံ င
ုံ ပ
် ါသည်။

အသြ်ထဲ ဝင်ခရ ြ် ြေင်ျားအခပေါ် မတ်သဟ ယြွဲျို့ ြေင်ျားန္ှင ့်် တရ ျားခဟ ြေျြ်မျ ျား မှ

အနည်ျားဆျားုံ အခန ြင်၊့် လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမှုပမ ဏြုံ ပြုမခစရန်မှ တ ဝန်အြေျြုျို့ြုံ
ပည်စ
့် ခ
ုံ အ င် လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား တစ်ြေုံတည်ျား ြင ့်် မလုံခလ ြ်ခပ။ တစ်နည်ျားအ ျား ြင့်် ဆခ
ုံ သ ်၊
သင်၏တ ဝန် အနည်ျားငယ်ြသ
ုံ
လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားြုံ လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမှု ပြုသည်ဟုံ
လုံျားဝမယူဆန္င
ုံ ပ
် ါ။ လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားသည် လူတုံ ခတွ
ျားထင်သြဲသ
့် ုံ တြယ်
ပင်
့်
့်
မရုံ ျားရှငျား် ပါ။ လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမှု ပမ ဏြုံ ပင်ဆင်ရ တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်အဘုံ သင်
ြ
ုံ ်သင်
့် ယ
့်
အ ပည်အ
့် ဝ အသျားုံ ြေရန် လုံအပ်ပါသည်။ ထထြ်
ုံ ့်
ပပုံ ပီျား၊ အြုံျားအြေတင
ုံ ျား် ြုံ ခပျားဆပ် ြေင်ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏
တ ဝန်ခပျား ခစြေင
ုံ ျား် ြေျြ်ြုံ အစမှ အဆျားုံ တင
ုံ ် ခြ င်ျားမွနသ
် ည့်် ယကုံ ြည်ြေျြ် ြင့်် သစစ ရှရန်
လုံအပ်ပါသည်။ ဤြ ျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ စန္ှုနျား် မျ ျားြုံ ပည်မ
့် ီရန် တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ နည်ျားလမ်ျား ြစ်သည်။
သူတ၏
ုံ ့် တ ဝန်မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ရ တွင ် အြုံျားအြေြုံ အမှနတ
် ြယ်ခပျားြေဲသ
ုံ ့် ကြသည်၊
့် ည့်် လူတရှ
ဘုံရ ျားသြေင်ြ ြေျီျားမွမ်ျားြေဲသ
ုံ ့် ုံ လုံပ်ခဆ င်ခနြေဲက့် ြသည်၊ ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ
့် ည့်် အရ တြ
လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်ဟုံ ခတွျားထင်န္င
ုံ ြ
် ွယ် အတင
ုံ ျား် အတ ထ သူတ၏
ုံ ့် တ ဝန်မျ ျားြုံ ထူျားထျားူ ြြ
ဲ ဲ၊
အမ
့် ြေန်ျား၊ ခလျားစ ျားြွယန္
် င
ှ ့်် အ ျားြျြွယ် ခြ င်ျားလှသည့်် နည်ျားလမ်ျားမျ ျား ြင့်် လုံပ်ခဆ င်ြေသ
ဲ့် ည်။
ညီအစ်ြုံ ခမ င်န္မ
ှ အြေျြုျို့တသည်
ုံ ့်
သူတ၏
ုံ ့် တ ဝန်ြုံ လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားအတွြ် အြျဉ်ျားခထ င်သုံ ့်
ခရ ြ်ရြေဲ
ှ က့် ြရသည်၊ စ တန်ြုံ န ြေ ြေင်ျားမရှဘဲ ညြှဉ်ျားဆဲ ြေင်ျားမျ ျားစွ ြုံ ြေစ ျားြေဲက့် ြရပပီျား
သြ်ခသတည်ြေကဲ့် ြသည်။ ယင်ျားခန ြ်တင
ွ ် မမြုံယတ
် ုံင၏
် လုံ ြေြုမှု သမဟုံ
ုံ ့် တ် အြျြုျားအ မတ်ြုံ
အခလျားမထ ျားဘဲ စွနစ
် ့် ျားဝ့်သည့်် လူမျ ျားရှကြသည်၊ ခ ြ င်မ
့်် ွ ခဆ င်ရွြသ
် ည့််
့် တ်ခသ အရ ြုံ ရဲရငစ
စတ်ဓ တ် ြင့်် အန္တရ ယ်ရသည်
ှ
့် တ ဝန်မျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန် ဆြ်ြပ်ထ ျားကြသူမျ ျား ြစ်ကြသည်။
ထုံ ပင်
် ုံ ခပျားအပ် မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားန္င
ုံ သ
် ည့်် ထည
ုံ အ
ီ စ်ြုံ
့် ဧဝခင်္လတရ ျား အမှုခတ ်အတွြ် မမြုံယြ
ခမ င်န္မ
ှ မျ ျားရှကြပပီျား၊ သူတသည်
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရန် ဧဝခင်္လတရ ျား ခဟ ကြ ျားရ တွင ်
အရှြ်ြေွဲြေရ ြေင်ျားြုံ သည်ျားြေန္င
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျား ြစ်ကြသည်။ ဧဝခင်္လတရ ျား အမှုခတ ်အတွြ် လုံလဝီ
့် ရယ
ရှလျြ်၊ ခစ ဒြမတြ်ဘဲ အြေြ်အြေဲမျ ျားြုံ ကြ့်ကြ့်ြေန္င
ုံ ပ် ပီျား၊ သူတ၏စ
ုံ ့် တ်ထတ
ဲ င
ွ ်
ခန ြ်ထပ်လူတြ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်ခရှ ျို့ခမှ ြ်သုံ ခြေေါ်
ဲ့် ုံ ့်
့် ခဆ င်လ ရန် ဧဝခင်္လတရ ျားြုံ မည်ြသ
ပန်ပွ့် ျားခစြ ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ပည်မ
့် ီခစရမည်နည်ျား ဆသ
ုံ ည့်် အခကြ င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့််
ပည်န္
့် ြ
ှ ်ခနပပီျား ြယ
ုံ ခ
် ရျားြယ
ုံ တ
်
န္ှင ့်် မသ ျားစုံ ြစစမျ ျားြုံ ခဘျားြယ်ထ ျားခသ သူမျ ျားလည်ျား
ရှပါသည်။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ခြျနပ်မှုခပျားရန်အတွြ် မမြုံယ်ြုံ လုံျားဝ အသျားုံ ြေရန်အလငှ
ုံ ့်
ခပျားအပ် မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားသည့်် ထသ
ုံ မ
ူ ျ ျား အ ျားလုံျားသည် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ပပီျားသမ
ူ ျ ျား

ြစ်ကြပါသည်။ သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင် ခတ င်ျားဆထ
ုံ ျားသည့်် “လုံခလ ြ်ခသ
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျား” မှ အနည်ျားငယ် ခဝျားြွ ခနပါခသျားသည်။ လူအမျ ျားစသ
ုံ ည် ခြ င်ျားမှု အြေျြုျို့ြုံသ
ပင်ဆင်ြေကဲ့် ြပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ သတ်မတ
ှ ်ြေျြ်မျ ျားြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား မ ပည်မ
့် ီကြခသျားပါ။
၎င်ျားသည် ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် တ ဝန်ြုံ ခြျမပန်စွ ခဆ င်ရွြ်ရန်အတွြ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် စွမ်ျားရည်ြုံ မျ ျားစွ
အသျားုံ ပြုရန်န္င
ှ ့်် လုံခလ ြ်သည့်် ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်အတွြ် သမမ တရ ျားထဲသုံ ့်
နြ်နြ်ရှုင်ျားရှု င်ျား ဝင်ခရ ြ်ရ တွင ် အလွနစ
် တ်ထြ်သန်ခစရန် ြျွန္ပ
်ုံ ်တြ
ုံ ့် ုံ အလုံရပါသည်
ှ
။
ဤအရ ြ မည်သည့်် တ ဝန်မျ ျားြမ
ုံ ဆုံ ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ လုံ
ှ ုံျားြုံ
့် ပ်ခဆ င်ခနပါခစ၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ စတ်န္လ
န္ှစ်သမ်ခ
ုံ ရ
် န်အလငှ
ုံ ့် အခြ င်ျားဆျားုံ ရလဒ် ရရန်အတွြ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တုံ ရှ
ုံ ါသည်။
့် ပျားန္င
့် ခြွရန် ခတ င်ျားဆပ
အထူျားသ ြင့်် ဧဝခင်္လတရ ျား ြန်ခဝရ
တွင၊် မည်မျှပင် ကြီျားမ ျားသည့်် အရှြ်ြေွဲ ြေင်ျားြုံ ြေစ ျားရပါခစ
့်
သမဟုံ
ုံ ့် တ် မည်မျှခသ ဒုံြခခဝဒန ြုံ သည်ျားြေခနရပါခစ၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ြယ်တင် ြေင်ျားရရှရန်
လူမျ ျားမျ ျားပုံ၍ ခြေေါ်ခဆ င်လ န္င
ုံ သ
် ခရွ ျို့၊ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား ဆျားုံ ရှုျားမှု မည်မျှရသည်
ှ
ြစ်ခစ ၎င်ျားြုံ
တ ဝန်တစ်ြေုံအ ြစ် မှတ်ယရ
ူ ပါမည်။ ဤတစ်ြေတ
ုံ ည်ျားသ အခြ င်ျားဆျားုံ ခြ င်ျားမှု လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျား
ြစ်သည်။ လူတသည်
ုံ ့်
ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
ခြ င်ျားမှုြုံ ပမ
ုံ လ
ုံ ုံပ်ခဆ င်န္င
ုံ ပ
် ါြ၊ ယင်ျားြုံ လုံခလ ြ်သည့််
ခြ င်ျားမမ
ှု ျ ျားအ ြစ် သခဘ ထ ျားန္င
ုံ ပ
် ါသည်။ ဤြ ျား ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အခပျ ်ရင်ဆျားုံ န္ှင ့််
အဝမ်ျားခ မ ြ်ဆျားုံ ြစ်ခစခသ အရ ြစ်ပပီျား ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျြုျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျီျားမွမ်ျားမြ
ှု ုံ
ဧြန်အမှန ် ရရှမည် ြစ်သည်။ ဤသည်ြလွဲ၍၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တ၏
ုံ ့် တ ဝန်ြုံ ခြျမပန်ခအ င်
ခဆ င်ရွြ်ရ တွင ် တ ဝန်သစတ်ရပပီ
ှ ျား၊ ခစခ
ှ
၊ မမြုံယြ
် ုံ တုံျားတြ်ခြ င်ျားမွနခ
် စရန်
့် စစ
့် ပ်စပ်ရြ
အစဉ်ခလ့်လ ခနရမည် ြစ်ပပီျား၊ ဟန်ခဆ င်လုံပ် ပ ြေင်ျားြုံ စျားုံ စဉ်ျားမျှပင် ြေွငမ
့်် ပြုရပါ။ ဘုံရ ျားသြေင်အဘုံ ့်
မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြုံ အသျားုံ ြေရန်အတွြ်၊ ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံခတ ်ြုံ ပည်စ
့် စ
ုံ ွ ခြျနပ်မှု
မခပျားမီတင
ွ ် ြျွန္ပ
်ုံ ်တသည်
ုံ ့်
သစစ ရှသည့်် ခပျားဆပ် မြှြုပ်န္မှု
ှ ရှရပါမည်။
အထြ်အရပ်မှ မတ်သဟ ယ ပြု ြေင်ျား မှ

အခန်ား ရှစ် လူအမျြုားမျြုားအဖံုဖံုတ၏
ု ို့ နင်္ံုားအဆံားု မျ ားနှင ်ို့ လူသ ားအ ား
တ ားထ ားတသ ဘုရ ားသခင်၏ ကတမျ ား
ဆက်စ ်တသ ဘုရ ားသခင်၏ နှုတက
်
တ်တတ ်မျ ားငါ၏ အမှုသည် အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င်သ ကြ ခည င်ျားပပီျား၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်တစ်ရပ်လုံျားအခပေါ်
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်သ၏
ူ ထန်ျားြေျြုပ် ြေင်ျားသည်လည်ျား န္ှစ်ခပါင်ျားခ ြေ ြ်ခထ င်ထြ် ကြ မည် မဟုံတ်ဟုံ

ငါြတ ပြုြေဲသ
ုံ ့်
င့်် ယြေုံ အြေျန်ြျပပီ ြစ်သည်။ ငါသည် ဆြ်လြ် လုံပ်ခဆ င်မည်
့် ည်။ ထခကြ
မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခန ြ်ထပ် ခန္ှ င်ခ
ွ ၊်
့် န္ှျားခတ မ
့် ည် မဟုံတ။် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ အတွငျား် တင
စ တန်ြုံ ငါ န္ှမ်နင်ျားမည်၊ ငါ၏ဘုံနျား် အသခရ အ ျားလုံျားြုံ ပန်သမ်ျားယမ
ူ ည် ြစ်ပပီျား၊
ဤခသ ြခရ ြ်ခနသည့်် ဝည ဉ်အ ျားလုံျား ဒုံြခပင်လယ်မှ လွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ခ
် စြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊
ငှ
ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ ငါန္ှင ့်် သြ်ဆင
ုံ ခ
် သ ဝည ဉ်အ ျားလုံျားြုံ ပန်သမ်ျားမည်၊ ထသ
ုံ ုံ ြင်
့် ့် ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ ငါ၏
အမှုတစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ အဆျားုံ သတ်မည် ြစ်သည်။ ဤခနမှ့် စ၍ ငါသည် ြမဘ ခ မခပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ
တစ်ြန် လူဇ့် တြေလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် အရ ြေပ်သမ်ျားြုံ ထန်ျားြေျြုပ်သည့်် ငါ၏ဝည ဉ်ခတ ်သည်
့် ည် မဟုံတသ
ြမဘ ခ မခပေါ်၌ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ တစ်ြန် အမှု ပြုလမ်မ
် ပ။ ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် အမှုအရ
့် ည် မဟုံတခ
တစ်ြေသ
ုံ
ငါ လုံပ်ခဆ င်မည်- လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်၊ သန်ရှ့် ငျား် ြ ြမဘ ခ မခပေါ် ရှ ငါ၏သစစ ရှခသ ပမြုျို့
ြစ်မည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြုံ ငါ အသစ် ပြု ပင်မည်။ သခသ
ုံ ့်
် တစ်ခလ ြလုံျားြုံ ငါသည် အ မစ် ြတ်
သုံတ်သင်ပယ်ရင
ှ ျား် မည် မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျားြုံ အ မစ် ြတ်
သုံတ်သင်ပယ်ရင
ှ ျား် မည် မဟုံတသ
် ည်ြုံ သခလ ။့် ြျန်ရသည့်
ှ
် သျားုံ ပတ
ုံ စ်ပုံ- ငါြ
ုံ ျစ်ပပီျား ငါြ
့် ြေ
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား သမ်ျားပုံြ်ထ ျားခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သျားုံ ပတ
ုံ စ်ပြ
ုံ ုံ ငါ ထန်ျားသမ်ျားမည် ြစ်ပပီျား၊
ခပါမျ ျားစွ ခသ သျားုံ မျ ျား၊ ြျွဲန္ ွ ျားတရ စဆ န်မျ ျားန္ှင ့်် ြမဘ ခ မ၏ ကြယ်ဝမှုမျ ျားအ ျားလုံျား ြင ့််
အ ဟ ရ ြည်တ
့် င်ျားခပျားလျြ်၊ ပညတ်ခတ ်ခအ ြ်တွင ် ဣသခရလလူမျြုျားမျ ျား မျြုျားပွ ျား ြစ်ထန
ွ ျား် ြ
ပွ ျားမျ ျားြေဲက့် ြသည်အ
့် တင
ုံ ျား် ပင် ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် သျားုံ ပတ
ုံ စ်ပြ
ုံ ုံလည်ျား ြမဘ ခပေါ်တင
ွ ် ငါ
မျြုျားပွ ျား ြစ်ထန
ွ ျား် ခစြ ပွ ျားမျ ျားခစမည်။ ဤလူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ငါန္ှငအ
့်် တူ ထ ဝရ ြျန်ရလ
ှ မ်မ
့် ည်၊
သခသ
ုံ ့်
် ယင်ျားသည် မန္ှစ်ပမြုျို့ ြွယ် ညစ်ညြူျားခသ ယခန၏
် သ
ဲ့် ုံ ့် ြစ်လမ်မ
် ၊ဲ
့် လူသ ျားမျြုျားန္ွယြ
့် ည် မဟုံတဘ
ငါ၏ရယူ ြေင်ျားြုံ ြေရပပီျားခသ သူ အ ျားလုံျား၏ အစုံအခဝျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ြေုံ ြစ်လမ်မ
့် ည်။
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် စ တန်၏ ပျြ်စီျားခစ ြေင်ျား၊ ခန္ှ င်ယ
ုံ ့် တ် ဝင
ုံ ျား် ထ ျား ြေင်ျား
့် ှြ် ြေင်ျား၊ သမဟုံ
ြေရလမ်မ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် စ တန်အခပေါ် ငါ ခအ င်န္င
ုံ ပ် ပီျားခန ြ် ြမဘ ခပေါ်တင
ွ ် တည်ရသည်
ှ
့်
့် ည် မဟုံတသ
တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြစ်လမ်မ
ုံ ်ပပီျား ြစ်ြ
့် ည်။ ယင်ျားသည် ယခနတွ
့် င ် ငါသမ်ျားပြ
ငါ၏ြတြုံ ရရှပပီျားခသ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ြစ်သည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လအတွငျား်
သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရပပီျား ြစ်သည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ြေျမ်ျားသ ခပျား ြေင်ျား ြေရပပီျား ငါ၏ ထ ဝရ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ရရှမည့်် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်လည်ျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယင်ျားသည် စ တန်အခပေါ်
ငါ၏ခအ င်န္င
ုံ ် ြေင်ျားန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် တစ်ြေုံတည်ျားခသ သြ်ခသအခထ ြ်အထ ျားန္ှင ့်် စ တန်န္င
ှ ့််
ငါ၏တုံြ်ပဲမ
ွ ှ တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ လြ်ရပစစညျား် မျ ျား ြစ်လမ်မ
ွ ဤလြ်ရပစစညျား် မျ ျားသည်
့် ည်။ စစ်ပဲ၏
စ တန်အုံပ်စုံျား ြေင်ျားမှ ငါ၏ ြယ်တင် ြေင်ျား ြေရပပီျား၊ ငါ၏ အန္ှစ်ခ ြေ ြ်ခထ င် စီမြေနြေ
် ့် မ
ွဲ အ
ှု စီအစဉ်၏

တစ်ြေတ
ုံ ည်ျားခသ ပခ
ုံ ပေါ်လ ြေင်ျားန္ှင ့်် အသီျားအပွင ့်် ြစ်သည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အမျြ်ခဒါသ ြျခရ ြ်မည်ခ
့် နြ
ူ ျှ
့် ုံ အခသွျားအသ ျားရှခသ သူ မည်သမ
မလွတခ
် မ ြ်န္င
ုံ ”် မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ အမှ
နတ
် ြယ် လုံြခ
် လျှ ြ် သူမျ ျားသည် ၎င်ျားတအလုံ
ုံ ့်
ပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
့်
စမ်ျားသပ်မြ
ှု ုံ ြေန္င
ုံ ရ
် ည် ရှကြသည်၊ သရ
ုံ ့် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်ခန ြ်သုံ အမှ
နတ
် ြယ်
့်
မလုံြခ
် လျှ ြ်သမ
ူ ျ ျားမှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ မည်သည်စ
့် စ်ခဆျားမြ
ှု ုံမျှ ြေရပ်န္င
ုံ စ
် ွမ်ျားမရှကြခပ။
အခန္ှျားန္ှငအ
့်် မန် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
န္ှငထ
် တ
ုံ ်ြေရကြလမ်မ
ုံ သ
် မ
ူ ျ ျားသည်
့် ည် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ခအ င်န္င
န္င
ုံ င
် ခတ ်တွင ် ြျန်ရကြလ
ှ
မ်မ
် ြယ် ရှ ခြွသည်၊
့် ည်။ လူသ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
မရှ ခြွသည်ြုံ သူ၏အလုံပ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် စစ်ခဆျားမှုအ ျား ြင၊့်် ဆလ
ုံ ုံသည်မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏
စမ်ျားသပ်မမ
ှု ျ ျားအ ျား ြင၊့်် ဆျားုံ ြတ် ြေင်ျား ြစ်ြ လူြုံယတ
် ုံင ် ဆျားုံ ြတ်ြေျြ်န္င
ှ ့်် လ ျားလ ျားမျှ
မသြ်ဆင
ုံ ခ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် မည်သည့်လ
် ူြုံမျှ စတ်ြူျားခပါြ်ရ မ ငင်ျားပယ်ခပ။
သူလုံပ်ခဆ င်သမျှသည့်် လူသ ျားြုံ လုံျားဝ လြ်ြေယုံကြည်ခစန္င
ုံ သ
် ည်။ သူသည် လူသ ျားြ
မ မင်န္င
ုံ သ
် ည့်် မည်သည့်အ
် ရ ြုံမျှ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် လူသ ျားြုံ လြ်ြေမယုံကြည်ခစန္င
ုံ သ
် ည့််
မည်သည့်အ
် မှုြုံမျှ မလုံပ်ခဆ င်ခပ။ လူသ ျား၏ ယုံကြည် ြေင်ျားြ မှနသ
် ည်၊ မှ ျားသည်ဆသ
ုံ ည်ြုံ
အမှနတ
် ရ ျားမျ ျားအ ျား ြင ့်် သြ်ခသ ပ ြေင်ျား ြစ်ပပီျား၊ လူသ ျားြ ဆျားုံ ြတ်၍ မရန္င
ုံ ခ
် ပ။ “င်္ျြုစပါျားပင်ြုံ
ခတ ပင်မျ ျားအ ြစ်သုံ မ
ုံ သ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် ခတ ပင်မျ ျားြလ
ုံ ည်ျား င်္ျြုစပါျားပင်အ ြစ်သုံ မ
ုံ ပ
် ါ”
့် ပြုလုံပ်န္င
့် ပြုလုံပ်န္င
ဆသ
ုံ ည်မှ ယုံမှ ျားြွယ်ရ မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ အမှနတ
် ြယ် ြေျစ် မတ်န္ျားုံ သမ
ူ ျ ျားအ ျားလုံျားသည်
ခန ြ်ဆျားုံ တွင ် န္င
ုံ င
် ခတ ်ထဲ ြျန်ရကြလ
ှ
မ်မ
် ြယ် ြေျစ် မတ်န္ျားုံ သည့််
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူြ
့် ုံ အမှနတ
မည်သြ
ူ ုံမဆုံ ဘုံရ ျားသြေင်ြ န္ှပ်စြ်မည် မဟုံတ်ခပ။ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မတူညသ
ီ ည့််
လုံပ်ငန်ျားခဆ င်တ မျ ျားန္ှင ့်် သြ်ခသြေြေျြ်မျ ျားြုံ အခ ြေြေ၍၊ န္င
ုံ င
် ခတ ်အတွငျား် ရှ
ခအ င် မင်ခသ သူမျ ျားသည် ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျား၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခန ြ်လုံြ်မျ ျားအ ြစ်
အခစြေကြလမ်မ
ွ ် ခအ င်န္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားသည် န္င
ုံ င
် ခတ ်ထတ
ဲ ွင ်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ဒုံြခဆင်ျားရဲအလယ်တင
ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျားအြွဲျို့ ြစ်လ လမ်မ
့် ည်။ စကြဝဠ တစ်ခလျှ ြ် ဧဝခင်္လတရ ျားအလုံပ်
ပပီျားဆျားုံ သည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျားအြွဲျို့ ြစ်ခပေါ်လမ်မ
ုံ ြေျန်ခရ ြ်သည့်အ
် ြေါတွင၊်
့် ည်။ ထအ
လူအခန
ြင့်် လုံပ်သငသ
့်် ည့်အ
် ရ မှ ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်အတွငျား် သူ၏တ ဝန်ြုံ
့်
ထမ်ျားခဆ င် ြေင်ျားန္ှင ့်် န္င
ုံ င
် ခတ ်အတွငျား် တွင ် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူတြွ သူ၏ အသြ်ရှင ် ြေင်ျား
ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျားအြွဲျို့တွင ် ယဇ်ပခရ ဟတ်မင်ျားမျ ျားန္ှင ့်် ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျား

ရှလမ်မ
ှ မျ ျားြ ဘုံရ ျားသြေင်၏လူမျ ျားန္ှင ့်် သ ျားမျ ျား ြစ်ကြလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ြျန်ရသူ
့် ည်။
ဤအရ အ ျားလုံျားြုံ ဒုံြခဆင်ျားရဲအခတ အတွငျား် ၊ ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် ၎င်ျားတုံ ပြုသည်
့်
့်
သြ်ခသြေြေျြ်မျ ျားအ ျား ြင့်် အဆျားုံ အ ြတ်ခပျား ြေင်ျား ြစ်သည်။ ယင်ျားတသည်
ုံ ့်
စတ်ြူျားတည့်ရ
် ခပျားသည့်် င်္ုံဏပ
် ဒ
ုံ မ
် ျ ျား မဟုံတခ
် ပ။ လူ၏ အခ ြေအခနသည် အခ ြေြေင
ုံ သ
် ည်န္င
ှ ့််
တစ်ပပြုင်နြ်၊ အသီျားသျားီ သည် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရပပီျား ၎င်ျားတ၏မူ
ုံ ့် လ
အခနအထ ျားသုံ ့် ပန်သွ ျားကြြ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု ခအ င် မင် ြေင်ျား၏ အမှတ်အသ ျား
ြစ်သည်အ
့် တွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုသည် ရပ်ဆင
ုံ ျား် သွ ျားမည် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏ လြ်ခတွျို့လုံပ်ခဆ င် ြေင်ျားတ၏
ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ရလဒ် ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့််
ရူ ပါရုံ မျ ျားန္ှင ့်် လူသ ျား၏ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်မတ
ှု ၏
ုံ ့် အခြ င်အထည် ခပေါ်လ ြေင်ျား ြစ်သည်။
အဆျားုံ တင
ွ ် လူသ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်တွင ် ပငမ်ျားြေျမ်ျားမြ
ှု ုံ ရှ ခတွျို့လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
ဘုံရ ျားသြေင်သည်လည်ျား သူ၏ြျန်ျားဝပ်ရ အရပ်သုံ အန
ျားယရ
ူ န် ပန်သွ ျားလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားအကြ ျား အန္ှစ် ၆၀၀၀ ပူျားခပါင်ျားခဆ င်ရွြ်မှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ ရလဒ် ြစ်လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှုန္င
ှ ့်် လူ၏လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င်မှု” မှ

မည်သည့်အ
် ရ ြ တရ ျားစီရင်မှု ြစ်ပပီျား မည်သည့်အ
် ရ ြ သမမ တရ ျား ြစ်သည်ြုံ ယြေုံ
သင်န ျားလည်သခလ ။ သင်န ျားလည်ပါြ၊ တရ ျားစီရင်ြေရ ြေင်ျားအ ြစ်ြုံ ြျြုျားန္စွ
ွ န ြေြုံ သင
ြ
့်် ုံ ငါ
့်
တုံြတ
် ွနျား် ၏၊ သမဟုံ
ုံ ့် တပ
် ါြ သင်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျီျားြျြူျားြေရမည့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ သူ
့်် ခရျားြုံ မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ ရလမ်မ
့် ည်
့် ၏ ခြေေါ်ခဆ င် ြေင်ျားြုံ ြေရမည့်် အြေွငအ
မဟုံတခ
် ပ။ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားြသ
ုံ
လြ်ြေခသ ်လည်ျား၊ မည်သည့်အ
် ြေါမျှ သနစ
် ့် င်မြေရန္င
ုံ ခ
် သ
သူတသည်
ုံ ့်
၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားအမှု အလယ်၌ ထွြ်ခ ပျားခသ သူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
စြ်ဆပ
ုံ ်မန္
ှု င
ှ ့်် ငင်ျားပယ်မှုြုံ ထ ဝရ ြေကြရလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
သစစ ခြ ြ်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်ြ ပုံနြ
် န်ြေကဲ့် ြပပီျား ြစ်သည့်အ
် တွြ၊် ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အ ပစ်မျ ျားသည်
ြ ရရှဲတ၏
ုံ ့် ပစ်မျ ျားထြ် သ လွနမ
် ျ ျား ပ ျားြ ၊ သ ၍ ဆျားုံ ရွ ျားခလသည်။ အခစြေ ြေင်ျားြုံ
လုံပ်ခဆ င်ရန်ပင် မထြ
ုံ ်တန်သည့်် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားသည် သ ၍ ပင်ျားထန်ခသ အ ပစ်ဒဏ်၊
ထအ
ုံ ့် ပင် ထ ဝရတည်တသ
့် ည့်် အ ပစ်ဒဏ်တစ်ြေြ
ုံ ုံ ရရှမည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သူြ
့် ုံ
တစ်ြေျန်ြ စြ ျား ြင ့်် သစစ ခစ င်သ
ုံ ့် ြ် သစစ ခြ ြ်သွ ျားခသ
့် မှု ပြေဲက့် ြခသ ်လည်ျား၊ ထခန
မည်သည်သ
့် စစ ခြ ြ်ြုံမျှ ြေျမ်ျားသ ခပျားလမ်မ
် ပ။ ဤြဲသ
့် ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
စတ်၊
့် ည် မဟုံတခ
ဝည ဉ်န္ှင ့်် ြယ
ုံ ြေ
် န္ဓ တ၏
ုံ ့် အ ပစ်ဒဏ်ခပျား ြေင်ျားမှတစ်ဆင ့်် ဒဏ်ြေတ်မြ
ှု ုံ ရရှကြလမ်မ
့် ည်။ ဤသည်မှ

ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်ခနသခဘ ထ ျား၏ တြျစွ ြွင ့်် ပ ြေင်ျားတစ်ြေုံ ြစ်သည်
မဟုံတခ
် လ ။ ဤသည်မှ လူသ ျားြုံ တရ ျားစီရင် ြေင်ျားန္ှင ့်် ထုံတ်ခြ ် ြေင်ျားတတွ
ုံ ့် င ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ရည်ရွယ်ြေျြ် ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် တရ ျားစီရင်ရ
အြေျန်ြ လအခတ အတွငျား် တင
ွ ် ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျြုျားစြ
ုံ ုံ ခဆ င်ရွြ်သအ
ူ ျားလုံျားြုံ
ဆျားုံ ယတ
ုံ ်ခသ ဝည ဉ်မျ ျား ခသ င်ျားြျန်ျားသည့်် ခနရ တစ်ြေဆ
ုံ သ
ီ ုံ လ
ုံ ်ခသ
့် ဲအပ်ပပီျား၊ ဤဆျားုံ ယတ
ဝည ဉ်မျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် အခသွျားအသ ျားြေန္ဓ အ ျား စတ်ကြြုြ်ြျြ်ဆျားီ ြေွင ့်် ခပျားြ ၊ ထလ
ုံ ူတ၏
ုံ ့်
ြေန္ဓ ြယ
ုံ ်မျ ျားသည် အခလ င်ျားခြ င်အပုံပ်န ထုံ
ုံ ့် င ့်် သငခ
့်် တ ်ခသ
့် တ်လတ်ခလသည်။ ယင်ျားမှ ၎င်ျားတန္ှ
ဒဏ်ြေတ် ြေင်ျား ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် သစစ မရှခသ အခယ င်ခဆ င်ယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား၊
အခယ င်ခဆ င် တမန်ခတ ်မျ ျားန္ှင ့်် အခယ င်ခဆ င် အမှုခတ ်ခဆ င်မျ ျား အခယ ြ်စီ၏ အ ပစ်မျ ျား
တစ်ြေစ
ုံ ီတင
ုံ ျား် ြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မှတ်တမ်ျားစ အုံပ်မျ ျားထတ
ဲ ွင ် ခရျားမတ
ှ ်၏။ ထခန
ုံ ့် ြ်
အြေျန်ြျခသ အြေါတွင၊် ၎င်ျားတအခန
ုံ ့်
ြင ့်် မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ လူမဝင်စ ျားန္င
ုံ ြ
် န္ှ
ုံ ့် င ့််
မည်သည့်အ
် ြေါတွငမ
် ျှ အလင်ျားြုံ တစ်ြန် မ မင်န္င
ုံ က် ြြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ သူသည် ညစ်ညမ်ျားခသ
ငှ
ဝည ဉ်မျ ျားအ ျား ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြေန္ဓ တစ်ြေလ
ုံ ုံျားြုံ စတ်ကြြုြ် ြျြ်ဆျားီ ရမ်ျားြ ျားခစြေွင ့်် ပြုလျြ်၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
ဤညစ်ညမ်ျားခသ ဝည ဉ်မျ ျားအလယ်သုံ ပစ်
ုံ ့်
ယုံတမ
် သူတ၏
ုံ ့်
့် လုံြ်သည်။ ၎င်ျားတသည်
တြ
ုံ တ
် ွနျား် ြေင်ျားသုံ လ
ုံ ့် ြရုံ ြရဲ ြစ်ခနခသ ဝရုံနျား် သန
ုံ ျား် ြ ျား လူအုံပ်တွင ်
့် ုံြက် ြပပီျား ၎င်ျားတ၏
ပါဝင်ြအလ
ုံ ့်
ုံ ့် ၊ အြေျန်တစ်ြေကုံ ြ အခစြေ ြေင်ျား ပြုကြခသ ်လည်ျား၊ အဆျားုံ တင
ငှ
ုံ ် သစစ ခစ ငသ
့်် ခနန္င
ုံ စ
် မ
ွ ်ျား
မရှကြသည့်် သူခတ ်ခြ င်ျားအခယ င်ခဆ င်မျ ျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ယုံတမ
် သူတုံ အထဲ
တွင ်
့်
ထည့်တ
် ွြ်၏။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ် ဘုံရ ျားသြေင်သည် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ အ မစ် ြတ် ခြေျမှုနျား် လမ်မ
့် ည်။ ြေရစ်ခတ ်ြုံ
မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ သစစ မခစ ငသ
့်် ြေဲသ
ုံ ့် တ် မမတ၏ြေွ
ုံ ့် နအ
် ျား ြင့်် မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ
့် ည့်် သမဟုံ
ြူညပ
ီ ပ
ုံ ့် ုံ ဘုံရ ျားသြေင်သည် ြယ်ထတ
ုံ ်၍ င်္ရုံ ပြု ြေင်ျားမရှဘဲ၊
့် ျားုံ ြေင်ျားမရှခသ သူတြ
ခြေတ်အခ ပ င်ျားအလဲတွင ် ၎င်ျားတအ
ုံ ့် ျားလုံျားြုံ အ မစ် ြတ် ခြေျမှုနျား် လမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
ုံ ျားန္ှင၊့်် ြမဘ ခ မခပေါ်တွငပ
် င် တည်ရခတ
ှ
မ
် ပ။
့် ည် မဟုံတခ
့် ရ လမ်ျားြုံရရှရန် မဆထ
ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် မည်သည်အ
့် ြေါတွငမ
် ျှ စတ်ရင်ျားမမှနြေ
် ကဲ့် ြဘဲ၊ သူြ
့် ုံ ဝတ်ခြျတမ်ျားခြျ ဆြ်ဆရန်
အခ ြေအခန ြင့်် တွနျား် အ ျားခပျား ြေင်ျားြေရသူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏လူတအတွ
ုံ ့်
ြ်
အခစြေခသ သူတအထဲ
ုံ ့်
တင
ွ ် ထည့်တ
် ွြ် ြေင်ျားြေရကြ၏။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူမျ ျားထဲမှ အခရအတွြ်
အနည်ျားငယ်သ ရှငြ
် ျန်ရစ်မည် ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ အမျ ျားစသ
ုံ ည် အခစြေ ြေင်ျားြုံ လုံပ်ခဆ င်ရန်ပင်
အရည်အြေျင်ျား မ ပည်မ
့် ီကြခသ သူတန္ှ
ုံ ့် ငအ
့်် တူ ပျြ်စီျားကြရလမ့််မည်။ ခန ြ်ဆျားုံ တင
ွ ၊် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့််
စတ်သခဘ တူညသ
ီ မ
ူ ျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူမျ ျားန္ှငသ
့်် ျားမျ ျား၊ ပပီျားလျှင ် ယဇ်ပခရ ဟတ်မျ ျားအ ြစ်

ဘုံရ ျားသြေင်ြ ကြြုတင်ြေွဲြေန ် မှ
့် တ်သ ျားထ ျားခသ သူမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ခဆ
င်ကြဉ်ျားလမ်မ
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှု၏ အြျြုျားရလဒ်
့် ည်။ ၎င်ျားတသည်
့်
ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဘုံရ ျားသြေင် ြေျမှတ်ထ ျားခသ အမျြုျားအစ ျားတစ်ြေုံတစ်ခလထဲတွင ် သတ်မှတ် ြေင်ျား
မြေရန္င
ုံ ခ
် သ သူမျ ျားြုံမူ မယကုံ ြည်သမ
ူ ျ ျားအထဲတွင ် ထည့်တ
် ွြ် ြေင်ျား ြေရလမ်မ
့် ည်- ပပီျားလျှင်
၎င်ျားတ၏ရလဒ်
ုံ ့်
အဘယ်အရ ြစ်မည်ြုံ သင်တအခန
ုံ ့်
ြင့်် ဧြန်မြေ
ုံ ျ စတ်ြျားူ ကြည့်န္
် င
ုံ သ
် ည်။
ငါခ ပ သငသ
့်် ည့်် အရ အ ျားလုံျားြုံ သင်တအ
ုံ ့် ျား ငါခ ပ န္ှငပ့်် ပီျား ြစ်သည်။ သင်တခရွ
ုံ ့် ျားြေျယ်ခသ လမ်ျားမှ
သင်တ၏
ုံ ့် ခရွ ျားြေျယ်မှု ြေျည်ျားသြ်သြ်သ ြစ်သည်။ သင်တန
ုံ ့် ျားလည်သငသ
့်် ည်အ
့် ရ မှ ဤသုံ ြစ်
့် ၏ဘုံရ ျားသြေင်၏အမှုသည် သူြ
် င
ုံ ခ
် သ သူ မည်သမ
ူ ဆြ
ုံ ုံ လုံျားဝ မခစ ငဆ
့်် င
ုံ ျား် သြဲသ
့် ၊ုံ ့်
့် ုံ မီခအ င် မလုံြန္
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ခ ြ ငမ
့်် တ်ခသ စတ်သခဘ ထ ျားသည် မည်သည့်် လူသ ျားြုံမျှ သန ျားညြှ တ မှု
မ ပခပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ြေရစ်ခတ ်သည် တရ ျားစီရင် ြေင်ျား အမှုြုံ သမမ တရ ျား ြင ့်် ခဆ င်ရွြ၏
် ” မှ

၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ဇ တပြတြုံသ စဉ်ျားစ ျားသူန္င
ှ ့်် ဇမ်ြေစရ ြုံ ခမွျို့ခလျ ်ခသ သူမျ ျား၊ ယုံကြည်သည်ဟုံ
ထင်ရခသ ်လည်ျား အမှနတ
် ြယ် မယုံကြည်သမ
ူ ျ ျား၊ မခြ င်ျားခသ ခဆျားန္ှင ့်် နတ်ဝဇဇ အတတ်၌
ပါဝင်ပတ်သြ်သမ
ူ ျ ျား၊ လူတြ န္ှင ့်် ခသ င်ျားခ ပ င်ျားလင်ဆြ်ဆြ စုံတ်ြွ ပပီျား စုံတ် ပတ်ခနသူမျ ျား၊
ခယခဟ ဝါထ ယဇ်ပခ
ူ ဇ ်မမ
ှု ျ ျားန္ှင ့်် သူ၏ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ှုမျ ျားြုံ ြေျားုံ ယူခသ သူမျ ျား၊ တစျားုံ လြ်ခဆ င်မျ ျားြုံ
န္ှစ်သြ်ခသ သူမျ ျား၊ ခြ င်ျားြင်သုံ တြ်
ကြရန် အလဟဿ အပ်မြ်မြ်ခနသူမျ ျား၊
့်
မ န်မ နခထ င်လ ျားပပီျား စတ်ကြီျားဝင်သမ
ူ ျ ျား၊ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားခြျ ်ကြ ျားမှုန္င
ှ ့်် ပစစညျား် ဥစစ အတွြသ
်
ကြြုျားပမ်ျားကြသူမျ ျား၊ ရုံ ငျား် ပျခသ စြ ျားမျ ျားြုံ ြန ် ြြူျားသူ
မျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငအ
် ျား
့်
ပစ်မှ ျားခစ ်ြ ျားသမ
ူ ျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံယတ
် ုံငအ
် ျား ခဝြန်မမ
ှု ျ ျား ပြုပပီျား အသခရပျြ်ခအ င်
လုံပ်ကြခ ပ ဆသ
ုံ ည်မလ
ှ ွဲ၍ ဘ မျှမလုံပ်ခဆ င်ခသ သူမျ ျား၊ အုံပ်စမ
ုံ ျ ျားြဲျို့ွ ပပီျား လွတလ
် ပ်မြ
ှု ုံ
ရှ ခြွခသ သူမျ ျား၊ ဘုံရ ျားသြေင်ထြ် မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ြေျီျားခ မြှ ြ်ခသ သူမျ ျား၊ လင်ြစစမျ ျားတင
ွ ်
ြယ
ုံ ြ
် ျငသ
့်် ြခ ြင်ျားမဲမ
ပျြ် လူငယ်၊ သြ်လတ်ပုံငျား် န္ှင ့်် သြ်ကြီျား
့် ှု၌ မခနသည့်် ခပါပျြ်
့်
အမျြုျားသ ျားမျ ျားန္ှင ့်် အမျြုျားသမီျားမျ ျား၊ ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျားခြျ ်ကြ ျားမှုန္င
ှ ့်် ပစစညျား် ဥစစ ၌ ခမွျို့ခလျ ်ပပီျား
အ ြေ ျားအရ မျ ျားအ ပင် ပုံင်္ြုလ်
္ ခရျား အဆင်အ
ူ ျ ျား၊ အ ပစ်၌ ပတ်မခနသည့််
့် တန်ျားခန ြ် လုံြ်သမ
ခန င်တမရခသ လူမျ ျား- ၎င်ျားတုံ အ
် လ ။
့် ျားလုံျားသည် ြယ်တင်မရခသ သူမျ ျား ြစ်ကြသည်မဟုံတခ
လင်ြစစမျ ျားတွင ် ြယ
ုံ ်ြျငသ
့်် ြခ ြင်ျားမဲ့် ြေင်ျား၊ အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်် ြေင်ျား၊ မခြ င်ျားခသ ခဆျား၊
နတ်ဝဇဇ အတတ်၊ ရုံ ခသခလျား မတ်မမ
ှု ရှခသ အ ပြုအမူန္င
ှ ့်် ရုံ ငျား် ပျခသ စြ ျားမျ ျားအ ျားလုံျားသည်

သင်တကြ
ုံ ့် ျားတွင ် ခသ င်ျားြျန်ျားခန၏။ ပပီျားလျှင ် သမမ တရ ျားန္ှင ့်် အသြ်န္င
ှ ဆ
့်် င
ုံ ခ
် သ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားသည် သင်တအလယ်
ုံ ့်
တင
ွ ် နင်ျားခြေျြေရကြပပီျား သနရ
် ့် င
ှ ျား် ခသ ဘ သ စြ ျားသည်
သင်တကြ
ုံ ့် ျားတွင ် ညစ်ညမ်ျားခလသည်။ အညစ်အခကြျားန္ှင ့်် မန ြေမှုတုံ ြင
့် ့်် ပွထခနသည့်် အသင်
တပါျားအမျြုျားသ ျားတ။ုံ ့် သင်တ၏
ုံ ့် ခန ြ်ဆျားုံ ရလဒ်သည် မည်သည့်အ
် ရ ြစ်လမ်မ
့် ည်နည်ျား။
ဇ တပြတြုံ န္ှစ်သြ်သ၊ူ ဇ တပြတန္ှငဆ
့်် င
ုံ သ
် ည့်် နတ်ဝဇဇ အတတ်ြုံ ြျြူျားလွနခ
် သ သူန္င
ှ ့််
လင်ြစစ၌ ြယ
ုံ ြ
် ျငသ
့်် ြခ မဲ့်သည့်် အ ပစ်တင
ွ ် မခနခသ သူတသည်
ုံ ့်
အဘယ်သုံ ဆြ်
လြ်ရင
ှ သ
် န်ြုံ ့်
့်
ရဲတင်ျားန္င
ုံ သ
် နည်ျား။ သင်တြဲ
ုံ ့် သ
့် ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်မရသည့်် ခလ ြ်ခြ င်မျ ျား
ြစ်ကြသည်ြုံ သင် မသသခလ ။ ဟုံဟုံ သည်သည် ခတ င်ျားဆြ
ုံ ုံ မည်
သည့်အ
် ရ ြ သငြ
့်် ုံ
့်
အြေွငရ
့်် ခစသနည်
ှ
ျား။ ယခနထ
ှ ့်် ဇ တပြတြုံသ
့် ၊ သမမ တရ ျားြုံ မန္ှစ်သြ်ခသ သူန္င
ြေျစ်ခသ သူတ၌
ုံ ့် ခ ပ င်ျားလဲမှု စျားုံ စဉ်ျားမျှ မရှခလပပီ- ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
အဘယ်သုံ ့်
ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ အ
် န
့် ည်ျား။ အသြ်လမ်ျားြေရီျားြုံ မန္ှစ်သြ်ခသ သူ၊ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျီျားခ မြှ ြ် ြေင်ျား
မရှသြဲသ
့် ုံ သူ
ုံ ့် ြယ
ုံ ပ
် င
ုံ အ
် ဆငအ
့်် တန်ျားအြုံ ့်
့် ြ
့် ုံ သြ်ခသမြေခသ သူ၊ မမတ၏
လျှြုျို့ ဝှြ်ကြစည်ခသ သူ၊ မမတြ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ခထ မန ပြုခသ သူမျ ျား- ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ယခနတွ
် င်
့် ငပ
ဤအတုံငျား် ရှခနခသျားသည် မဟုံတခ
် လ ။ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြယ်တင်ရ တွင ် အဘယ်တန်ြုံျား ရှသနည်ျား။ သင်
ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ ် ြေင်ျား ရှမရှဆသ
ုံ ည်မှ သင် မည်မျှဝါရင်သ
ုံ ့် တ် န္ှစ်ခပါင်ျားမည်မျှ သင်
့် ည် သမဟုံ
အလုံပ်လုံပ်ခနြေဲပ့် ပီျား ြစ်သည်ဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် မူတည် ြေင်ျားမရှခပ၊ သငခ
့်် တ ်ခသ အရည်အြေျင်ျားမျ ျားြုံ
တစ်ဆငပ့်် ပီျားတစ်ဆင ့်် သင် မည်မျှတည်ခဆ ြ်ပပီျားပပီဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ် သ ၍ပင် မူတည် ြေင်ျားမရှခပ။
ယင်ျားထြ်၊ ထအ
ုံ ရ သည် သင်၏လုံြ်စ ျား ြေင်ျားြ အသီျားသျားီ ြေင်ျား ရှမရှ ဆသ
ုံ ည့်အ
် ခပေါ်
မူတည်ခလသည်။ ြယ်တင်ြေရသူတသည်
ုံ ့်
အသီျားသီျားသည့်် “သစ်ပင်မျ ျား” ြစ်ပပီျား၊ စမ်ျားလန်ျားစခ
ုံ ပခသ
သစ်ရွြ်မျ ျား၊ အလျှပယ်ခသ ပန်ျားပွငမ
့်် ျ ျားန္ှင ့်် ြစ်ခသ ်လည်ျား မသီျားပွငသ
့်် ည့်် သစ်ပင်မျ ျား
မဟုံတသ
် ည်ြုံ သင် သသငသ
့်် ည်။ လမ်ျားမျ ျားတွင ် န္ှစ်မျ ျားစွ လှညလ
့်် ည်သွ ျားလ ရင်ျား သင်
အြေျန်ြုံနဆ
် ျားုံ ပပီျား ြစ်လျှငပ
် င်၊ ယင်ျားြ မည်သည့်အ
် ခရျားနည်ျား။ သင်၏ သြ်ခသြေြေျြ်မှ
အဘယ်မှ နည်ျား။ ဘုံရ ျားသြေင်အခပေါ် သင်၏ ကြည်ညြု ြေင်ျားသည် သငြ
့်် ုံယ်သင် ြေျစ် ြေင်ျားန္ှင ့်် သင်၏
ရမမြက် ြီျားခသ ဆန္ဒမျ ျားထြ် မျ ျားစွ ခလျ ခ
့် ခသ
ုံ ့်
လူမျြုျားသည် အြျငပ
့်် ျြ်ခသ
့် လသည်- ဤြဲသ
သူတစ်ဦျား ြစ်သည်မဟုံတ်ခလ ။ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင် ြေင်ျားအတွြ် အဘယ်သုံ နမူ
ုံ
့် န န္ှင ့်် စပစ
ြစ်န္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ သင်၏ သဘ ဝဗီဇသည် ပြု ပင်မရ၊ သင်သည် အလွနပ
် န
ုံ ြ
် န်လွနျား် လှပပီျား၊ သငြ
့်် ုံ
ြယ်တင်၍ ရန္င
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် ပ။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ပယ်ရင
ှ ျား် ြေရမည့်သ
် မ
ူ ျ ျား ြစ်ကြသည်
မဟုံတခ
် လ ။ ငါ၏ အမှုပပီျားစီျားသည့်် အြေျန်သည် သင်၏ ခန ြ်ဆျားုံ ခနရြ်
ခရ ြ်ရသည့်
ှ
အ
် ြေျန်
့်

ြစ်သည် မဟုံတခ
် လ ။ ငါသည် သင်တကြ
ုံ ့် ျားတွင ် အလွနမ
် ျ ျားလှစွ ခသ အမှုမျ ျားြုံ ပြုပပီျား ြစ်ြ
အလွနမ
် ျ ျားလှစွ ခသ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ ခ ပ ဆပုံ ပီျားခလပပီ- ထအ
ုံ ရ ထဲမှ သင်တုံ အမှ
နတ
် ြယ်
့်
မည်မျှန ျားဝင်ြေသ
ဲ့် နည်ျား။ သင်တုံ မည်
မျှ န ြေြူျားပါသနည်ျား။ ငါ၏ အမှုအဆျားုံ သတ်သည့်အ
် ြေါ၊ ယင်ျားသည်
့်
သင်ငါြ
် ့် ျင် ြေင်ျား ရပ်သည့်အ
် ြေျန်၊ ငါြ
် ့် ျင်ရပ်တည် ြေင်ျားအ ျား သင် ရပ်တနသ
် ့် ည့်အ
် ြေျန်
့် ုံ ဆနြ
့် ုံ ဆနြ
ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
စဉ်ဆြ်မ ပတ် ငါြ
် ့် ျင် ပြုမူ၏။ ငါ၏
့် ည်။ ငါ အမှု ပြုစဉ်၊ သင်တသည်
့် ုံ ဆနြ
န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားြုံ သင်တုံ ဘယ်
ခသ အြေါမျှ မလုံြန
် ကြ။ ငါ၏ အမှုြုံ ငါလုံပ်ခဆ င်ပပီျား
့်
သင်သည် သင်၏ ြုံယပ
် ုံငန္
် င
ုံ င
် ငယ်ြုံ ြန်တီျားရင်ျား သင်၏ ြုံယ်ပင
ုံ ် “အလုံပ်” ြုံ လုံပ်သည်။
သင်တသည်
ုံ ့်
ငါြ
် ့် ျင်ခနသည့်် ခ မခြေွျားမျ ျားန္ှင ့်် ခြေွျားမျ ျား တစ်အုံပ်သ ြစ်သည်။
့် ုံ အရ ရ တွင ် ငါြ
့် ုံ ဆနြ
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မဆုံတ်မနစ်ခသ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံ သင်အ
ုံ ့် ုံ ခထွျားပြ
ုံ ်ရန် သင်တုံ ့်
့် ျား ခပျားခသ သူတြ
စဉ်ဆြ်မ ပတ် ကြြုျားစ ျားခနကြ၏- သင်တ၏
ုံ ့် ရုံ ခသမှုမှ အဘယ်မှ နည်ျား။ သင်တုံ လုံ
ုံ ျား် သည်
့် ပ်သမျှတင
လှည့်် ြ ျားခသ အရ ြစ်သည်။ သင်တတွ
ုံ ့် င ် န ြေ ြေင်ျား သမဟုံ
ုံ ့် တ် ခကြ ြ်ရွ ျို့ ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ုံ သင်
တုံ ့်
့်
လုံပ်သမျှတုံငျား် သည် လှည့်် ြ ျားခသ အရ န္ှင ့်် ပစ်မှ ျား ခစ ်ြ ျားခသ အရ ြစ်၏။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လူတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်ြေရ န္င
ုံ သ
် ခလ ။ ြ မင်္ုံဏအ
် ရုံ ဆင
ုံ ရ
် အြျငပ
့်် ျြ်ပပီျား ြ မရ င်္
စတ် ပင်ျား ပခသ သူတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် ခပျ ်ခမွျို့ ြေင်ျားအတွြ် မြူဆွယ်တတ်ခသ
မန်ျားမပျြ်တြ
ုံ ့် ုံ မမတထ
ုံ ့် အစဉ်အပမဲ ဆွခ
ဲ ြေေါ်လုံကြခလသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
ြ မင်္ုံဏအ
် ရုံ ဆင
ုံ ရ
်
အြျငပ
့်် ျြ်ခသ မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားြုံ ငါသည် လုံျားဝ ြယ်တင် လမ်မ
့် ည်မဟုံတ။် ညစ်ညြူျားခသ
မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားတ၊ုံ ့် အသင်တြ
ုံ ့် ုံ ငါ မုံနျား် ၏၊ ပပီျားလျှင ် သင်၏ ြ မရ င်္စတ် ပင်ျား ပမှုန္င
ှ ့််
မြူဆွယ် ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
သင်တြ
ုံ ့် ုံ ငရဲသုံ ထ
ုံ ့် ယ
ုံ ်သင်တုံ မည်
သုံ ့်
့် ျားုံ ဆင်ျားခစလတတ။့် သင်တြ
့်
ရှငျား် ပမည်နည်ျား။ အသင် ညစ်ညြူျားခသ မခြ င်ျားဆျားုံ ဝါျားမျ ျားန္ှင ့်် ဝည ဉ်ဆျားုံ မျ ျားတသည်
ုံ ့်
ရွ ျို့ ရှ ြွယ် ြစ်၏။ သင်တသည်
ုံ ့်
စြ်ဆပ
ုံ ်ြွယ် ြစ်၏။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အမှုြ်သည် အဘယ်သုံ ့်
ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ မ
် ည်နည်ျား။ အ ပစ်ထ၌
ဲ မခနသည့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ြယ်တင်ြေရန္င
ုံ ခ
် သျားသခလ ။ ယခန၊ ့်
ဤသမမ တရ ျား၊ ဤလမ်ျားြေရီျားန္ှင ့်် ဤအသြ်တြ
ုံ ့် ုံ သင်တုံ စ
့် တ်မဝင်စ ျားခစခပ။ ယင်ျားထြ်၊
သင်တသည်
ုံ ့်
အ ပစ်န္င
ှ ့်် ပည့်ဝ
် ြေင်ျား၊ ခငွ၊ ရပ်တည်ြေျြ်၊ ခြျ ်ကြ ျားမှုန္င
ှ ့်် အြျြုျားအ မတ်၊ ဇ တပြတ၏
ခပျ ်ခမွျို့ ြေင်ျား၊ အမျြုျားသ ျားမျ ျား၏ ခြေျ ခမ ြေနည
် ့် ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အမျြုျားသမီျားတ၏
ုံ ့် ဆွခ
ဲ ဆ င်မှုတြ
ုံ ့် ုံ
စတ်ဝင်စ ျားကြ၏။ ငါ၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်ထသ
ဲ ုံ ဝင်
ုံ ့် သင်တြ
ုံ ့် ုံ မည်သည့်အ
် ရ ြ
့် ခရ ြ်ြရန်
အရည်အြေျင်ျားန္ှင ့်် ပည့်မ
် ီခစသနည်ျား။ လူတကြ
ုံ ့် ျား သင်တ၏
ုံ ့် သြခ ြုံ မဆန္
ုံ င
ှ ဦ
့်် ျားခတ ၊့် သင်တ၏
ုံ ့်
ပရ
ုံ ပ်သည် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ပရ
ုံ ပ်ထြ်ပင် ကြီျားမ ျား၏၊ သင်တ၏
ုံ ့် အဆငအ
့်် တန်ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်၏
အဆငအ
့်် တန်ျားထြ်ပင် မငမ
့်် ျား၏- သင်တသည်
ုံ ့်
လူတြ
ုံ ့် ျားုံ ြွယသ
် ည့်် ရုံပ်တုံဆင်ျားတမ
ုံ ျ ျား

ြစ်လ ကြခပပပီ။ သင်သည် ခြ င်ျားြင်တမန်မင်ျား ြစ်လ ပပီ မဟုံတခ
် လ ။ ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု
အဆျားုံ သတ်ြုံ နီ
် ြေျန်လည်ျား ြစ်ခသ လူတ၏န
ုံ ့် င်္ျားုံ ထုံတ်ခြ ် ပြေရသည့်် အြေျန်တွင၊် သင်တသည်
ုံ ့်
့် ျားမည့်အ
ြယ်တင်မရသည့်် အခလ င်ျားခြ င်မျ ျား ြစ်ကြလမ်မ
ှ ျား် ြေရကြခပမည်။
့် ည် ြစ်ပပီျား ပယ်ရင
ြယ်တင် ြေင်ျား အမှု ပြုသည့်် အခတ အတွငျား် တင
ွ ၊် ငါသည် လူအ ျားလုံျားအခပေါ် ကြင်န ပပီျား
ခြ င်ျား မတ်၏။ အမှု အဆျားုံ သတ်သည့်အ
် ြေါတွင၊် လူအမျြုျားအစ ျား အမျြုျားမျြုျား၏ အြျြုျားဆြ်မျ ျား
ထုံတခ
် ြ ် ပြေရလမ်မ
ုံ ြေျန်တွင ် ငါသည် ကြင်န ြ ခြ င်ျား မတ်ခတ လ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ထအ
့် မ်မ
့် ည်
မဟုံတခ
် ပ။ အခကြ င်ျားမူြ ျား ထအ
ုံ ြေျန်တွင ် လူတ၏
ုံ ့် အြျြုျားဆြ်မျ ျားသည်
ထုံတခ
် ြ ် ပြေရပပီျား ြစ်သြဲသ
့် ုံ တစ်
ဦျားစီသည် မမတ၏အမျ
ုံ ့်
ြုျားအစ ျားအလုံြ် ြေွဲ ြေ ျားြေရပပီျား ြစ်ြ
့်
ခန ြ်ထပ် ြယ်တင် ြေင်ျားအမှု ပြု ြေင်ျားြ အသျားုံ ဝင်လမ်မ
် ည့်အ
် တွြ် ြစ်သည်။
့် ည် မဟုံတသ
အဘယ်ခကြ င်ဆ
ုံ သ ် ြယ်တင် ြေင်ျားခြေတ်သည် လွနသ
် ွ ျားပပီျား ြစ်ြ ၊ ထသ
ုံ လွ
ုံ ့် နသ
် ွ ျားပပီျား ြစ်သ ြင်၊့်
့် ခ
၎င်ျားသည် ပန်ခရ ြ်လ လမ်မ
် သ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။
့် ည် မဟုံတခ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လြ်ခတွျို့လပ
ုံ ်ခဆ င် ြေင်ျား (၇)” မှ

သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ခလ ြခဟ င်ျား ဆြ်လြ် တည်ရခနသခရွ
ှ
ျို့၊ ငါ၏ခဒါသြုံ
၎င်ျား၏တင
ုံ ျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားအခပေါ်သုံ ငါခစလ
တ်မည် ြစ်ပပီျား၊ ငါ၏ စီမအုံပ်ြေျြုပ်ခရျားဆင
ုံ ရ
် အမန်မျ
့် ျားြုံ
့်
စကြဝဠ တစ်ခလျှ ြ်တွင ် ပွငလ
့်် င်ျားစွ ထုံတ် ပန် ခကြည မည် ြစ်ြ ၊ ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ ြေျြုျားခြ ြ်သည့််
မည်သမ
ူ ဆုံ ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျား ြေရမည် ြစ်သည်။
ငါသည် ခ ပ ကြ ျားရန် စကြဝဠ ဆီသုံ ငါ၏မျြ်
န္ ှ ြုံ လှညခ
့်် လခသ အြေါ၊
့်
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျားသည် ငါ၏အသြုံ ကြ ျားပပီျားခန ြ် စကြဝဠ တစ်ခလျှ ြ်တွင ်
ငါ ပြုထ ျားသည်အ
့် မှုအ ျားလုံျားြုံ မင်ခလသည်။ ငါ၏အလုံြုံ ဆန်ြျင်
ခသ သူတသည်
ုံ ့်
၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ
့်
ငါြ
ခသ သူမျ ျားသည်၊ ငါ၏ ပစ်တင်ဆျားုံ မမှု ြေရလမ်မ
့် ုံ လူသ ျား၏လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျား ြင့်် ဆန်ြျင်
့်
့် ည်
ြစ်သည်။ ငါသည် ခြ င်ျားြင်တစ်ြေင
ွ ရ
် ှ ခ မ ြ် မ ျားလှစွ ခသ ကြယ်မျ ျားြုံ ယူငင်လျြ် ၎င်ျားတြ
ုံ ့် ုံ
အသစ် ပြုလုံပ်မည် ြစ်ပပီျား၊ ငါခြျျားဇူ
ျားခကြ င့်် ခနန္ှငလ
့်် သည်လည်ျား အသစ် ပြုလုံပ် ြေင်ျား ြေရလမ်မ
့်
့် ည်
ြစ်ပပီျား၊ များုံ ခြ င်ျားြင်သည် ယြေင်ြသ
ဲ့် ုံ ရှ
် ၊ဲ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ
့် ည်မဟုံတဘ
့် ခတ မ
အသခြေဂျမျ ျားလှခသ အရ မျ ျားသည် အသစ် ပြုလုံပ် ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
့် ည်။
ငါ၏န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားအ ျား ြင ့်် ြေပ်သမ်ျားခသ အရ တသည်
ုံ ့်
ပပီျား ပည်စ
့် သ
ုံ ွ ျားကြလမ်မ
့် ည်။
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားသည် ထ ဝရ ခပျ ြ်ြယ
ွ ်သွ ျားပပီျား အ ျားလုံျားသည် ငါြ
့် ုံ
ဝတ် ပြုြျားုံ ြွယခ
် သ န္င
ုံ င
် ခတ ်တစ်ြေုံ ြစ်လ ြ ၊ ြမဘ ခ မကြီျား၏ တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျား အ ျားလုံျားသည်

ြျြ်ဆျားီ ြေရ၍ မတည်ရခတ
ှ
ခ
ုံ ျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားစွ တသည်
ုံ ့်
အသစ်တြန်
့် စရန်၊ စကြဝဠ အတွငျား် ရှ တင
ပင
ုံ ျား် ြန်ြေ့် ရလမ်မ
ုံ င
် ခတ ် ြင ့်် အစ ျားထျားုံ ြေင်ျား ြေရခပလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ငါ၏န္င
့် ည်။ စကြဝဠ အတွငျား် ရှ
လူသ ျားမျ ျားတွင ် မ ရ်နတ်န္င
ှ ့်် ဆင
ုံ ခ
် သ သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ရှငျား် လင်ျားသတ
ုံ ်သင် ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
့် ည်
ြစ်ပပီျား၊ စ တန်ြုံ ဝတ် ပြုြျားုံ ြယ
ွ ်ခသ သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ငါ၏ခလ င်ပမြုြ်ခသ မီျား ြင့််
ြေျြုျားန္မ်
ှ ြေင်ျားြုံ ြေရလမ်မ
ုံ ုံသည်မှ ယြေုံတွင ် စမ်ျားခြေျ င်ျား အတွငျား် ၌ရှခသ သူမျ ျားမှလွဲ၍၊
့် ည်။ ဆလ
ြျန်ခသ သူ အ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ပ အ ြစ်သုံ ခ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ လူမျ ျားစွ တြ
့် ပ င်ျားလဲ ြေင်ျား ြေရလမ်မ
ငါ ပစ်တင်ဆျားုံ မခသ အြေါ၊ ဘ သ ခရျားခလ ြ၌ ရှခသ သူတသည်
ုံ ့်
အမျြုျားမျြုျားခသ
အတင
ုံ ျား် အတ အထ ငါ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်သုံ ့် ပန်လ ကြမည် ြစ်ပပီျား ငါအမှု
ုံ ် ြေင်ျားြုံ
့် မျ ျား၏ သမ်ျားပြ
ြေကြရလမ်မ
ုံ သ ် ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
သန်ရှ့် ငျား် ခသ သူ ြြူခသ များုံ တမ်ြုံစီျားလျြ်
့် ည်၊ အဘယ်ခကြ င်ဆ
့် ခ
ခပေါ်ထန
ွ ျား် လ ြေင်ျားြုံ မင်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
့် ည် ြစ်ခသ ခကြ င်ပ
့် င်တည်ျား။ လူအ ျားလုံျားသည် မမတ၏
တူရ အမျြုျားအစ ျားအလုံြ် သီျား ြေ ျားြေွဲထ ျားြေရမည် ြစ်ပပီျား၊ သူတ၏
ုံ ့် လုံပ်ခဆ င်ြေျြ်မျ ျားအလုံြ်
ပစ်တင်ဆျားုံ မ ြေင်ျားမျ ျားြုံ ြေကြရမည်။ ငါန္ှငဆ
့်် နြ
် ့် ျင်၍ ရပ်တည်ြေကဲ့် ြခသ သူမျ ျားအ ျားလုံျားတသည်
ုံ ့်
ပျြ်စီျား ြေင်ျားသခရ
ုံ ့် ြ်ကြလမ်မ
ုံ ့်
ပြုအမူမျ ျားတွင ်
့် ည် ြစ်သည်။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ ၎င်ျားတ၏အ
ငါန္ှငဆ
့်် ြ်န္ယ်မှု မရှသည့်သ
် မ
ူ ျ ျားြမူ၊ ၎င်ျားတုံ စွ
် ခ
ုံ ကြ င ့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်၌
့် မ်ျားခဆ င်ြေပဲ့် ပီျား ြစ်သည့်ပ
ငါ၏သ ျားမျ ျားန္ှင ့်် ငါလူ
ှု အ ြ်တွင ် ဆြ်လြ် ရှခနကြလမ်မ
့် မျ ျား၏ အုံပ်စျားုံ မခ
့် ည်။ ငါသည်
လူအသခြေဂျထသန္ှ
ုံ ့် င ့်် တင
ုံ ျား် န္င
ုံ င
် အသခြေဂျထသုံ ငါ
် ါ ထုံတ်ခြ ် ပမည် ြစ်ပပီျား၊
့် ုံယင
့် ြ
ငါ၏ကြီျား မတ်ခသ အမှုခတ ် ပည့်စ
် ုံသွ ျား ြေင်ျားြုံ ခကြျားခကြ ်လျြ် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အ ျားလုံျား
သူတြ
ုံ ့် ုံယ်တင
ုံ ၏
် မျြ်စမျ ျားန္ှင ့်် မင်န္င
ုံ က် ြခစရန်အလငှ
ုံ ့် ြမဘ ခ မကြီျားအခပေါ်တင
ွ ်
ငါြယ
ုံ ခ
် တ ်တင
ုံ ၏
် အသန္ှင ့်် အသ ပြုမည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၂၆” စကြဝဠ တစ်ြေုံလျားုံ အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျား
မှ

ယြေုံတင
ွ ် ငါလူ
ုံ ့်
တင
ွ ်
့် မျ ျား၏ အလယ်၌ ငါသည် အန္ှအ
့် ပ ျား ခလျှ ြ်လှမ်ျားခနပပီျား၊ ၎င်ျားတအလယ်
ငါခနသည်။ ယခနတွ
ြ် စစ်မန
ှ သ
် ည့်် ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သယ်ခဆ င်သမ
ူ ျ ျား့် င ် ငါအတွ
့်
ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသည် မင်္ဂလ ရှကြ၏၊ ငါြ
့် ုံ ြျြုျားန္နွ ြေကြသည့်် သူမျ ျားသည် မင်္ဂလ ရှကြ၏၊
၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ငါ၏န္င
ုံ င
် ခတ ်တွင ် ဧြန် ခနကြရလမ်မ
့် ည်။ ငါအ
့် ျား သြျွမ်ျားခသ သူမျ ျားသည်
မင်္ဂလ ရှကြ၏၊ ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
ငါ၏ န္င
ုံ င
် ခတ ်တွင ် တန်ြေျားုံ ြုံ ဧြန်မြေ
ုံ ျ ြင
ုံ စ
် ဲကွ ြရလမ်မ
့် ည်။ ငါအ
့် ျား
ရှ ခြွခသ သူတသည်
ုံ ့်
မင်္ဂလ ရှကြ၏၊ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
စ တန်၏ ြေျည်ခန္ှ င် ြေင်ျားမျ ျားမှ ဧြန်မြေ
ုံ ျ

လွတခ
် မ ြ်လမ်မ
ုံ ့် ုံယြ
် ယ
ုံ ်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ငါ၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ြေစ ျားကြလမ်မ
့် ည်။ မမတြ
ပစ်ပယ်န္င
ုံ ခ
် သ သူတသည်
ုံ ့်
မင်္ဂလ ရှကြ၏၊ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ငါ၏ ပင
ုံ ဆ
် င
ုံ မ
် ှုထသ
ဲ ုံ ဧြန်
ဝင်ကြ
့်
ရလမ်မ
ုံ င
် ခတ ်၏ ကြယ်ဝမှုြုံ အခမွြေကြရလမ်မ
ြ် ဟုံဟုံသည်သည်
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ ငါန့္် င
့် ည်။ ငါအတွ
့်
အလုံပ်ရှုပ်ကြခသ သူတအ
ုံ ့် ျား ငါခအ ြ်ခမမ
ြ် အသျားုံ ြေမှုမျ ျား ပြုခသ သူတြ
ုံ ့် ုံ
့် ည်၊ ငါအတွ
့်
ဝမ်ျားခ မ ြ်စွ ငါခထွျားပုံြ်မည်၊ ပပီျားလျှင ် ငါထ
ှု ျ ျား ပြုကြခသ သူတအ
ုံ ့် ျား ငါသည်
့် ပူခဇ ်မမ
ခပျ ်ရင်မှုမျ ျား ခပျားသန ျားမည်။ ငါ၏ န္ှုတ်ြပတ်ခတ ်မျ ျားထတ
ဲ ွင ် ခမွျို့ခလျ ်မှု ရှ ခတွျို့ခသ သူမျ ျားြုံ
ငါခြ င်ျားြေျီျားခပျားမည်။ ထသ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ငါန့္် င
ုံ င
် ခတ ်ရှ ခြေါင်တုံငအ
် ျား ခထ ြ်ထ ျားသည့်် မဏ္ဍြုင်မျ ျား
ဧြန် ြစ်ကြလမ်မ
ုံ တ
ူ သည်
ုံ ့်
ငါ၏ အမ်ခတ ်ထ၌
ဲ အတင
ုံ ျား် အဆမဲခ
့် ည်၊ ထသ
့် သ ကြယ်ဝမှုြုံ
ရကြလမ်မ
ူ ျှ ၎င်ျားတန္ှ
ုံ ့် င ့်် န္ှုင်ျားယှဉ်၍ မရန္င
ုံ က် ြ။ သင်တအ
ုံ ့် ျား ခပျားပပီျားခသ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ မည်သမ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ သင်တုံ လြ်
ြေြူျားသခလ ။ သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ် ပြုထ ျားြေဲခ
့် သ ြတမျ ျားြုံ
့်
သင်တုံ ရှ
ျား၏ လမ်ျား ပပခဆ
ုံ ့်
င်မခ
ှု အ ြ်တွင ် သင်တသည်
ုံ ့်
အခမှ င်
့်
့် ကြြူျားသခလ ။ ငါအလင်
အင်အ ျားမျ ျား၏ လည်ညြှစ် ြေင်ျားြုံ ဧြန် ထျားုံ ခြ ြ်ခြျ ်လ ျားန္င
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ့် ျား
့် ည်။ သင်တအ
လမ်ျား ပခနခသ အလင်ျားြုံ အခမှ င်ထ၏
ုံ အလယ်တွင ် သင်တုံ ဧြန်
မြေ
ုံ ျ ဆျားုံ ရှုျားလမ်မ
့် ည် မဟုံတ။်
့်
သင်သည် ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားအ ျားလုံျား၏ အရှငသ
် ြေင် ဧြန်မြေ
ုံ ျ ြစ်လမ်မ
့် ည်။ သင်သည် စ တန်၏
ခရှ ျို့ခမှ ြ်တွင ် ခအ င် မင်ခသ သူတစ်ဦျား ဧြန်မြေ
ုံ ျ ြစ်လမ်မ
ီ သ နင်္ါျားကြီျား၏
့် ည်။ အဆင်ျားနခ
န္င
ုံ င
် ြျရှု ျားြေျန်တွင ် သင်သည် ငါ၏ ခအ င် မင်မြ
ှု ုံ သြ်ခသြေရန် ခ မ ြ် မ ျားလှစွ ခသ
လူအုံပ်ကြီျား၏ အလယ်တင
ွ ် ရပ်ရလမ်မ
ုံ ့်
သနမ် ပည်တွင ် တည်ကြည်လျြ်
့် ည်။ သင်တသည်
မယမ်ျားယင
ုံ ဘ
် ဲ ဧြန် ရှကြလမ်မ
ျားြေရသည့်် ဆင်ျားရဲဒြ
ုံ ခမျ ျားမှတစ်ဆင၊့်် သင်တသည်
ုံ ့်
့် ည်။ သင်တုံ သည်
့်
ငါ၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ အခမွြေကြရလမ်မ
ွ လ
် ုံျားတစ်ခလျှ ြ် ငါ၏
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ စကြဝဠ တစ်ြေင
ဘုံနျား် အသခရြုံ ဧြန်မုံြေျ ခတ ြ်ပခစကြလမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၁၉” စကြဝဠ တစ်ြေုံလျားုံ အတွြ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်မျ ျား မှ

ထြ ငါန္ှငအ
့်် တူ ပူျားခပါင်ျားလုံပ်ခဆ င်ခလ ။့် ငါအတွ
ြ် ရုံ ျားသ ျားစစ်မန
ှ စ
် ွ အသျားုံ ြေသူ မည်သြ
ူ ုံမဆုံ
့်
ငါသည် ဧြန်မြေ
ုံ ျ ခတ ်ရခလျ ်ရ ဆြ်ဆမည် မဟုံတ။် ငါထ
ုံ ့် ုံယ်ြယ
ုံ ် ခလျားခလျားနြ်နြ်
့် မမတြ
ဆြ်ြပ်ခသ သူတအတွ
ုံ ့်
ြမ
် ူ၊ သငအ
့်် ခပေါ် ငါ၏ ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားအ ျားလုံျားြုံ ငါ အပ်န္င
ှ ျား် မည်။
ငါထ
် င် အ ပည့်အ
် ဝ ဆြ်ြပ်ခလ ။့် သင် စ ျားသည့်အ
် ရ ၊ ဝတ်သည့်အ
် ရ န္ှင ့်် သင်၏
့် သင်ြုံယသ
အန င်္တ် အ ျားလုံျားသည် ငါ၏ လြ်ထတ
ဲ ွင ် ရှ၏။ ဘယ်ခသ အြေါမျှ သျားုံ ြုံနမ
် ည်မဟုံတ်သည့််

မဆျားုံ န္င
ုံ ခ
် သ ခပျ ်ခမွျို့ မှုြုံ သင် ရရှြုံအလ
ုံ ့် အရ ရ ြုံ သငတ
ငှ
့်် ငခ
့်် လျ ြ်ပတ်စွ ငါ စီစဉ်မည်။
့်
ဤသည်မှ အဘယ့်ခ
် ကြ ငဆ
့်် ခ
ုံ သ ်၊ ငါြ၊ “ငါအတွ
ြ် ရုံ ျားသ ျားစွ အသျားုံ ြေခသ သူတအြ
ုံ ့် ၊ုံ ့် ငါသည်
့်
သင်ြ
် င် ကြီျားစွ ခသ ခြ င်ျားြေျီျားခပျားမည်။” ဟုံ ဆခ
ုံ လပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င ့်် ြစ်သည်။
့် ုံ ဧြန်အမှနပ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား အ ျားလုံျားသည် ငါအတွ
ြ် ရုံ ျားသ ျားစစ်မန
ှ စ
် ွ အသျားုံ ြေသည့်် လူတင
ုံ ျား် ထ
့်
ခရ ြ်လ လမ်မ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၇၀” အစအဦျား၌ ြေရစ်ခတ ်၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျား မှ
့်

သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ် ငါ ပင်ဆင်ထ ျားြေဲခ
ှ ်ျားလုံျားမှ
့် သ အရ ြစ်သည့်် ရှ ျားပါျားပပီျား အြုံျားတန်ခသ ြမဘ တစ်ဝမ
ရတန မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ သင်တအ
ုံ ့် ျား ခပျားအပ်မည်။ သင်တသည်
ုံ ့်
ဤအရ အ ျားလုံျားအ ျား ယြေုံတင
ွ ်
စတ်ြူျား ြေင်ျား၊ ခတွျားကြည့်် ြေင်ျား မ ပြုန္င
ုံ က် ြသြဲသ
့် ၊ုံ ့် ဤအရ တအ
ုံ ့် ျား မည်သြ
ူ မျှ ယြေင်ြ
ခမွျို့ခလျ ်ြေဲ့် ြေင်ျား မရှခပ။ ဤခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျား သင်တအခပေါ်
ုံ ့်
ြျခရ ြ်ခသ အြေါ၊ သင်တသည်
ုံ ့်
အဆျားုံ မရှ ဝမ်ျားသ ပီတ ြစ်လမ်မ
ုံ ့်
်လည်ျား ဤအရ အ ျားလုံျားသည် ငါ၏တန်ြေျားုံ ခတ ်၊
့် ည်၊ သခသ
ငါ၏လုံပ်ခဆ င်မမ
ှု ျ ျား၊ ငါ၏ခ ြ င်မ
ုံ ့်
သ ၍ပင် ငါ၏ဘုံနျား် အ န္ုံခဘ ်ခကြ င ့််
့် တ် ြေင်ျားန္ှင ့်် ထထြ်
ြစ်သည်ြုံ ခမခ
ုံ ့်
တွင ် ငါသည်
့် လျ ့် ြေင်ျား မရှခလန္ှင။့်် (ခြျျားဇူျား ပြုရန် ငါခရွ ျားြေျယ်ခသ သူတအခပေါ်
ခြျျားဇူျား ပြုမည် ြစ်ပပီျား၊ သန ျားြရုံဏ စတ်ထ ျားရန် ငါခရွ ျားြေျယ်ခသ သူတအခပေါ်
ုံ ့်
တွင ် ငါသည်
သန ျားြရုံဏ စတ်ထ ျားမည်။) ထအ
ုံ ြေျန်တွင ် သင်တ၌
ုံ ့် မဘမျ ျား ရှကြလမ်မ
့် ည်မဟုံတ၊် ပပီျားလျှင ်
ခသွျားသ ျားရင်ျားြေျ မျ ျားလည်ျား ရှကြလမ်မ
ုံ ့် ျားလုံျားသည် ငါြေျစ်ခသ လူတ၊ုံ ့်
့် ည် မဟုံတ်။ သင်တအ
ငါ၏ြေျစ်သ ျားမျ ျား ြစ်ကြသည်။ ထအ
ုံ ြေျန်မစ
ှ ၍ မည်သြ
ူ မျှ သင်တြ
ုံ ့် ုံ ြန္ှပ်ဝမ
့် ည် မဟုံတ။်
ထအ
ုံ ြေျန်သည် သင်တအတွ
ုံ ့်
ြ် လူကြီျားမျ ျားအ ြစ်သုံ ကြီ
့် ပင်၊
့် ည်အ
့် ျား ပင်ျားရန်အြေျန် ြစ်လမ်မ
သင်တသည်
ုံ ့်
တုံငျား် န္င
ုံ င
် မျ ျားြုံ သလှတန္ှင ့်် အုံပ်စျားုံ ရန်အြေျန်လည်ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ့် ုံ
့် ည်။ ငါ၏ြေျစ်သ ျားတြ
အဘယ်သသ
ူ ည် ခန္ှ င်ယ
ှ ဝ
် သ
ုံ ့် ုံ အဘယ်သသ
ူ ည် တုံြြေ
် ြ
ုံ ဝ
် ့်သနည်ျား။ ြြေင်သည်
့် ြ
့် နည်ျား။ ၎င်ျားတြ
ဘုံနျား် ထင်ရှ ျားပပီျား ြစ်ခသ ခကြ င်၊့် အ ျားလုံျားသည် ငါ၏ ြေျစ်သ ျားတအခပေါ်
ုံ ့်
ရုံ ခသခလျား မတ် ြေင်ျား
ရှကြလမ်မ
ုံ မ
် ည် မဟုံတခ
် သ အရ မျ ျား အ ျားလုံျားသည်
့် ည်။ မည်သူ တစ်ဦျားတစ်ခယ ြ်ြမျှ စတ်ြျားူ န္င
သင်တ၏မျြ်
ုံ ့်
စမျ ျားခရှ ျို့တင
ွ ် ခပေါ်လ လမ်မ
ုံ ့်
အြန်အသတ်
မ၊ဲ့် မြုံနြေ
် န်ျားန္င
ုံ ဘ
် ဲ
့် ည်၊ ၎င်ျားတသည်
့်
အဆျားုံ မဲလ
ုံ ့်
ခန၏ခလ င်ြျွမ်ျား ြေင်ျားန္ှင ့်် အပူ၏
့် မ်မ
့် ည်။ မျ ျားမကြ မီတွင ် သင်တသည်
န္ှပ်စြ်ညြှဉ်ျားပန်ျား ြေင်ျားြုံ ြေရရန် မလုံအပ်ခတ မ
ုံ ့်
့် ည်မှ အခသအြေျ ပင် ြစ်သည်၊ သင်တသည်
အခအျားဒဏ်ြုံခသ ်လည်ျားခြ င်ျား၊ များုံ အရပ်အခငွျို့၊ ဆီျားန္င
ှ ျား် ၊ သမဟုံ
ုံ ့် တ်
ခလအရပ်အခငွျို့တြ
ုံ ့် လ
ုံ ည်ျားခြ င်ျား ြေစ ျားရလမ်မ
ုံ ့် ုံ
့် ည် မဟုံတ။် ဤသည်မှ သင်တြ

ငါြေျစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်ပပီျား ၎င်ျားသည် ငါြေျစ်
ုံ
လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား
့် ြေင်ျားခမတတ ခလ ြကြီျားတစ်ြေသ
ြစ်လမ်မ
ုံရခသ
ှ
အရ အ ျားလုံျားြုံ ငါခပျားမည် ြစ်ပပီျား၊ သင်တုံ လ
့် ည်။ သင်တုံ အလ
့်
့် ုံအပ်ခသ
အရ အ ျားလုံျားြုံ ငါ ပင်ဆင်ခပျားမည်။ ငါသည် မခ ြ င်မ
ူ ည် အြေင
ုံ အ
် မ
့် တ်ဟုံ အဘယ်သသ
ခ ပ ဝသ
် သ သူတအခပေါ်
ုံ ့်
) ထ ဝရတည်ပမဲလမ်မ
့် နည်ျား။ ငါ၏အမျြ်ခဒါသသည် (ဆျားုံ ယုံတခ
့် ည်ဟုံ
ယြေင်ြ ငါခ ပ ြေဲပ့် ပီျား ြစ်ခသ ခကြ င်၊့် ငါသည် သင်ြ
့် ုံ ြေျြ်ြေျင်ျား ြွပ်မျြ်မည် ြစ်ပပီျား၊
အနည်ျားငယ်မျှပင် သြ်ညြှ ခပျားမည် မဟုံတ။် သခသ
ုံ ့်
်လည်ျား ငါ၏ ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ သည်လည်ျား
(ငါ၏ြေျစ်သ ျားတအတွ
ုံ ့်
ြ)် ထ ဝရ အစဉ်အဆြ် တည်ပမဲလမ်မ
့် ည် ြစ်၏၊ ငါသည် ၎င်ျားြုံ
အနည်ျားငယ်မျှပင် ြေျြုပ်တည်ျားထ ျားမည် မဟုံတခ
် ပ။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “အြေန်ျား ၈၄” အစအဦျား၌ ြေရစ်ခတ ်၏မန်မမြ်
ြေျြ်မျ ျား မှ
့်

သမ်ျားပြ
ုံ ် ြေင်ျားအမှု ပပီျား ပည့်စ
် သ
ုံ ည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ်၊ လူသည် လှပခသ ြမဘ ခလ ြတစ်ြေထ
ုံ သ
ဲ ုံ ့်
ခြေေါ်ခဆ င်ြေရလမ်မ
် ပ၏၊ ဤအသြ်တ သည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် ရှခနဆဲ ြစ်လမ်မ
့် ည်။ ဟုံတခ
့် ည်
ြစ်ခသ ်လည်ျား၊ ယခန လူ
ီ ည် မဟုံတခ
် ပ။ ယင်ျားသည်
့် သ ျား၏အသြ်တ န္ှင ့်် လုံျားဝတူညမ
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် တစ်ရပ်လုံျား သမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရပပီျားခန ြ်၊ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် ရှမည့်် အသြ်တ ြစ်သည်၊
ယင်ျားသည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ လူသ ျားအတွြ် အသစ်စတင် ြေင်ျားတစ်ြေုံ ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊
လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်အတွြ် ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသြ်တ တစ်ြေုံ ရှရန်မှ လူသ ျားမျြုျားန္ွယ်သည် သစ်လွငပ် ပီျား
လှပခသ နယ်ပယ်တစ်ြေုံထသ
ဲ ုံ ဝင်
့် ည်။ ယင်ျားသည်
့် ခရ ြ်ပပီျား ြစ်သည့်် သြ်ခသ ြစ်လမ်မ
ြမဘ ခ မခပေါ်တွင ် လူန္င
ှ ့်် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ဘဝ စတင် ြေင်ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ခသ
ုံ ့်
လှပသည့််
့် ည်။ ထသ
အသြ်တ ၏ အခကြ င်ျား ပြေျြ်မှ လူသည် သန်စင်
ုံ ်ြေရပပီျားခန ြ်တွင၊်
့် ြေရြ သမ်ျားပြ
ြန်ဆင်ျားရင
ှ ခ
် ရှ ျို့ခမှ ြ်တင
ွ ် သူ ြျြုျားန္ွန ြေ ြေင်ျားခကြ င ့်် ြစ်ရခပမည်။ ထခကြ
ုံ ့်
င်၊့် သမ်ျားပုံြ် ြေင်ျား
အမှုသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်ြ န္ှစ်သြ်ြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ထ
် သ
ဲ ုံ မဝင်
ခရ ြ်မီ
့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ အမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ အဆင့်် ြစ်သည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
အသြ်တ တစ်ြေသ
ုံ ည်
ြမဘ ခ မခပေါ်ြ လူ၏အန င်္တ် အသြ်တ ြစ်၏၊ ြမဘ ခပေါ်ြ အလှပဆျားုံ ခသ အသြ်တ ြစ်၏၊
လူသ ျား ခတ င်တ
ုံ ျား် တွင ် လူသ ျားအခန ြင့်် တစ်ကြမ်တစ်ြေါမျှ
့် ခသ အသြ်တ မျြုျား ြစ်၏၊ ြမဘ သ
့် မင
မရရှြူျားခသ အသြ်တ မျြုျား ြစ်၏။ ယင်ျားသည် အန္ှစ် ၆၀၀၀ စီမြေန်ြေွ့် ဲ ြေင်ျားအမှု၏ ခန ြ်ဆျားုံ ရလဒ်
ြစ်သည်။ ယင်ျားသည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ် အတမ်ျားတဆျားုံ ခသ အရ ြစ်ပပီျား လူသ ျားထ ဘုံရ ျားသြေင်၏
ြတလည်ျား ြစ်သည်။ သရ
ုံ ့် တွင ် ဤြတသည် ြေျြ်ြေျင်ျား ြစ်မလ န္င
ုံ ခ
် ပ။ ခန ြ်ဆျားုံ ခသ ြ လ၏
အမှု ပပီျားဆျားုံ ပပီျား လူသည် လုံျားဝသမ်ျားပြ
ုံ ်ြေရပပီျားမသ
ှ ၊ ဆလ
ုံ ုံသည်မှ စ တန် လုံျားဝ

ရှု ျားနမ်ပ့် ပီျား ြစ်သည်န္င
ှ တ
့်် စ်ပပြုင်နြ် လူသည် အန င်္တ် ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ ထ
် သ
ဲ ုံ ဝင်
့် ခရ ြ်လမ့််မည်။ လူသည်
စစ်ခဆျားြေရပပီျားခန ြ်တွင၊် အ ပစ်ရခသ
ှ
သဘ ဝမရှဘဲ ြစ်လမ်မ
ုံ သ ်
့် ည်။ အဘယ်ခကြ င်ဆ
့် ခ
ဘုံရ ျားသြေင်သည် စ တန်ြုံ အန္င
ုံ ယ
် ပူ ပီျား ြစ်လမ်မ
ုံ ုံသည်မှ
့် ည် ြစ်ခသ ခကြ င့်် ြစ်၏၊ ဆလ
ရန်လုံသည့်် အင်အ ျားစမ
ုံ ျ ျား၏ ဝင်ခရ ြ်စွြြ
် ြ် ြေင်ျား ရှမည်မဟုံတသ
် ြဲသ
့် ၊ုံ ့် လူ၏ ဇ တပြတြုံ
တုံြြေ
် ြ
ုံ ်န္င
ုံ သ
် ည့်် ရန်လုံသည့်် အင်အ ျားစမ
ုံ ျ ျား လုံျားဝ ရှလမ်မ
် ပ။ ထခကြ
ုံ ့်
င့်် လူသည်
့် ည် မဟုံတခ
လွတလ
် ပ်ြ သန်ရှ့် ငျား် လမ်မ
့် ည်- သူသည် ထ ဝရြ လထဲသုံ ဝင်
့် ည်။
့် ခရ ြ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “လူ၏သ မန်ဘဝြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်လ ခစ ြေင်ျားန္ှင ့်် သူြ
့် ုံ
အက့် သြွယခ
် ြ င်ျားခသ ြေရီျားပန်ျားတင
ုံ သ
် ုံ ခြေေါ်
့် ခဆ င်သွ ျား ြေင်ျား” မှ

လူသ ျားမျ ျားြုံ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် မူလ ရုံပ်ဆင်ျားသဏ္ဌ န်အတုံငျား် ပန် ြစ်ခစပပီျားသည့်အ
် ြေျန်န္င
ှ ၊့်် ၎င်ျားတသည်
ုံ ့်
၎င်ျားတ၏
ုံ ့် သြ်ဆင
ုံ ရ
် တ ဝန်မျ ျားြုံ ြည့်ဆ
် ည်ျားန္င
ုံ ြေ
် ျန်၊ ၎င်ျားတ၏
ုံ ့် ြုံယပ
် င
ုံ ် မှနြ
် န်ခသ ခနရ မျ ျားြုံ
ထန်ျားသမ်ျားပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အစီအစဉ်မျ ျား အ ျားလုံျားြုံ ြျြုျားန္နွ ြေသည့်အ
် ြေျန်တွင၊် ဘုံရ ျားသြေင်သည်
သူြ
် ည့်် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ လူတစ်စုံြုံ ရရှပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည် ြစ်ြ
့် ုံ ြုံျားြွယသ
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ သူြ
ွ ်ခသ န္င
ုံ င
် ခတ ်တစ်ြေုံြလ
ုံ ည်ျား တည်ခထ င်ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ည်။
့် ုံ ြုံျားြယ
သူသည် ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တွင ် ထ ဝရ ခအ င် မင် ြေင်ျားြုံ ရရှလမ်မ
ုံ နြ
် ့် ျင်သူ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူြ
့် ဆ
အ ျားလုံျားသည် ထ ဝရြ လပတ်လုံျား ပျြ်စီျားကြလမ်မ
ွ ်အ ျား
့် ည်။ ဤအရ သည် လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ြန်ဆင်ျားရ တွင ် သူ၏ မူလရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ နင်္အ
ုံ တင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်သည်။ ယင်ျားသည်
အရ ြေပ်သမ်ျားအ ျား ြန်ဆင်ျားရ တွင ် သူ၏ ရည်ရွယ်ြေျြ်ြုံ နင်္ုံအတုံငျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
့် ည် ြစ်ပပီျား
ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ်တင
ွ ် အရ ြေပ်သမ်ျားအလယ်န္င
ှ ့်် သူ၏ ရန်သမ
ူ ျ ျားအလယ်တင
ွ ်
သူ၏ဩဇ အ ဏ ြုံလည်ျား နင်္ုံအတင
ုံ ျား် ပန် ြစ်ခစလမ်မ
ုံ ့် သူ၏ လုံျားဝဥဿုံ
့် ည်။ ဤသည်တမှ
ခအ င် မင် ြေင်ျား သခြဂတမျ ျား ြစ်လမ်မ
ုံ ြေျန်မစ
ှ ၍ လူသ ျားမျြုျားန္ယ
ွ ်သည် ပငမ်သြ် ြေင်ျား
့် ည်။ ထအ
ြေျမ်ျားသ ထဲသုံ ဝင်
ှ ခ
် ပေါ်တင
ွ ် ရှသည့်် အသြ်တ တစ်ြေုံ
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ လမ်ျားခကြ င်ျားမန
့် ခရ ြ်လမ်မ
စတင်လမ်မ
် င
ှ အ
့်် တူ
့် ည်။ သူသည်လည်ျား ထ ဝရ ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ လူ
့် သ ျားမျြုျားန္ွယန္
ဝင်ခရ ြ်လမ်မ
် ုံငန္
် င
ှ ့်် လူသ ျားမျ ျား အတူတြွမျှခဝသည့််
့် ည် ြစ်ပပီျား၊ သူြုံယတ
ထ ဝရအသြ်တစ်ြေုံြုံ စတင်လမ်မ
ှ ့်် မန ြေ ြေင်ျားတသည်
ုံ ့်
့် ည်။ ြမဘ ခ မကြီျားခပေါ် ရှ ညစ်ညမ်ျားမှုန္င
ခပျ ြ်ြယ
ွ ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
့် ၊ုံ ့် ငခ
ုံ ကြျား မည်တမ်ျား ြေင်ျား အ ျားလုံျားသည်
့် ည် ြစ်သြဲသ
ြွယခ
် ပျ ြ်ပပီျား ြစ်လမ်မ
် ့် ျင်သည့််
့် ည်၊ ပပီျားလျှင ် ဤြမဘ ခလ ြထဲြ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ဆနြ
အရ ရ တင
ုံ ျား် သည် တည်ရလ
ှ မ်မ
် ပ။ ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ြယ်တင် ြေင်ျားသုံ သူ
့် ည် မဟုံတခ
့်

ခဆ င်ကြဉ်ျားပပီျား ြစ်သည့်် လူမျ ျားသ ြျန်ရလ
ှ မ်မ
ှ မ်မ
့် ည်။ သူ၏ ြန်ဆင်ျား ြေင်ျားသ ြျန်ရလ
့် ည်။
န္ှုတြ
် ပတ်ခတ ်သည် လူဇ့် တ၌ ခပေါ်လ ၏ စ အုံပ်ထရ
ဲ ှ “ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် လူသ ျားသည် ပငမ်သြ် ြေင်ျားြေျမ်ျားသ ထဲသုံ အတူ
တြွ
့်
ဝင်ခရ ြ်ကြလမ်မ
့် ည်” မှ

ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခသ သူမျ ျားသ လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင် အတွြ် သြ်ခသြေန္င
ုံ က် ြသည်။
သူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ သြ်ခသြေမျ ျား ြစ်ကြ၏။ သူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏
ခြ င်ျားြေျီျားခပျား ြေင်ျားြုံြေရပပီျား သူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြတခတ ်မျ ျားြုံ လြ်ြေရရှန္င
ုံ က် ြသည်။
ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ ြေျစ်ခသ သူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ့်် ရင်ျားန္ျားီှ ခသ မတ်ခဆွမျ ျား ြစ်ကြသည်။
သူတသည်
ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်၏ ြေျစ် မတ်န္ျားုံ ြေင်ျားြုံ ြေရခသ သူမျ ျား ြစ်ပပီျား ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူ
ခြ င်ျားြေျီျားမင်္ဂလ မျ ျားြုံ ြေစ ျားခမွျို့ခလျ ် န္င
ုံ က် ြသည်။ ထသ
ုံ ခသ
ုံ ့်
သူမျ ျားသ လျှင ် ထ ဝရြ လတင
ုံ ်
အသြ်ရင
ှ န္
် င
ုံ မ
် ည် ြစ်ပပီျား သူတသ
ုံ ့် လျှင ် ဘုံရ ျားသြေင်၏ င်္ရုံစြ
ုံ ်မန္
ှု င
ှ ့်် ြ ြွယ်မှုခအ ြ်တင
ွ ်
အစဉ်အပမဲ ခနထင
ုံ လ
် မ်မ
ုံ ျား် ၏
့် ည် ြစ်သည်။ ဘုံရ ျားသြေင်သည် လူတုံ ြေျစ်
့် ြုံ ြစ်
့် ပပီျား၊ သူသည် လူသ ျားတင
ြေျစ် ြေင်ျားခမတတ ြုံရရှရန် ထြ
ုံ ်တန်သူ ြစ်သည်၊ သခသ
ုံ ့်
် လူသ ျားတင
ုံ ျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ
ြေျစ်န္င
ုံ က် ြသည်ြ ျား မဟုံတ်ခပ၊ လူတုံငျား် သည် ဘုံရ ျားသြေင်အတွြ် သြ်ခသြေန္င
ုံ ် ြေင်ျား မရှသြဲသ
့် ၊ုံ ့်
ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ အ
့်် တူ တန်ြေျားုံ အ ဏ ြုံ ြုံငစ
် ဲထ
ွ
ျားန္င
ုံ ် ြေင်ျားလည်ျား မရှခပ။ ဘုံရ ျားသြေင်ြုံ စစ်မန
ှ စ
် ွ
ြေျစ်ခသ သူမျ ျားသည် ဘုံရ ျားသြေင်န္င
ှ ပ
့်် တ်သြ်၍ သြ်ခသြေန္င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ အလုံပ်အတွြ်
သူတ၏
ုံ ့် ကြြုျားပမ်ျားအ ျားထတ
ုံ ်မှုမျ ျားြုံ လုံျားလုံျားလျ ျားလျ ျား ခပျားအပ် မြှြုပ်န္ထ
ှ ျားန္င
ုံ သ
် ြင်၊့် သူတသည်
ုံ ့်
ခြ င်ျားြင်ခအ ြ် မည်သည်ခ
့် နရ တွငမ
် ဆုံ သူတြ
ုံ ့် ုံ ဆန်ြျင်
ရဲသမ
ူ ရှဘဲ၊ သွ ျားလ န္င
ုံ ၍
်
့်
ခ မကြီျားခပေါ်၌ အ ဏ ြုံ စွဲြုံငန္
် င
ုံ ပ် ပီျား ဘုံရ ျားသြေင်၏ လူမျ ျားအ ျားလုံျားြုံ အုံပ်ြေျြုပ်န္င
ုံ သ
် ည်။
ထလ
ုံ ူမျ ျားသည် ြမဘ တစ်ဝမ
ှ ်ျားမှ စုံခဝျားခရ ြ်ရလ
ှ
ကြသည်။ သူတသည်
ုံ ့်
မတူြွဲ ပ ျားခသ
ဘ သ စြ ျား အမျြုျားမျြုျားြုံ ခ ပ ကြြ ၊ အသ ျားအခရ င် အမျြုျားမျြုျားရကြသည်
ှ
၊ သခသ
ုံ ့်
်
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