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ကကနဲး်ကဘႇဲ -     အပိမု် ကကကာႈစဝံ်ဖဖား ၁
ကအဲးီကပက္ကကာႈ -    ကတာ်ငး်စငိ၊် မာညး်လကူကာ၊ ဆာငက်အာ်င်

 တညး်ကကကာႈ - တအာငး်ရူမာညး်
 ကအဲးီကစတဲက်မဲနး် -     ဆငဲမ်ည၊် ကတာ်ငး်စငိ၊် မာညး်လကူကာ၊ ဆာငက်အာ်င်

ကဘာ်ကက်စတဲက်မဲနး် -   ကဘာ်က် အူ
 ဆငညး်လညက်လႈ -    ၂၀၁၈ပကကိူဝ်းဖုိန၊် ဆာငန်မ့်

၁



   ယယးမှာန်းဒႈဲဆးူ အးီမုိႈပံပ်အးီယတာႇအရာင် အးီႎူိဝ်ႈနှယဲလာ်ငတ်တားစဝ်ံဖဖား
  နီး

    နာှငး်ယပန်မာငက်လာ စာႎါးႎညး်အကဲဲ အးီယဂါညး် ယတငဲး်ကမ်ံဖာယတာ်န်း
  ဒႏီဟာ်။့

၂



၁။ ဘညညဘာညညးဖာနညပပ ပ္လေႈ

၂။ ဘညညဘာညညးအပပပတည ပလပပညပဒပႈစာညမညး ပတပငညးကတာညညးကကံ မညဖာနနီး 

၃။ ပအပမညးထထထိူ မညကကံ မညဖာ

၄။ ကတထပဆေတညစာ  ပကံ ငညပရပနညးစကံ ဝညဖဖား တာညာ့်  အာဘရကံ မည

၅။ ပကာညနညးပကံ ငညဘထထိူ နညး ပတာႇဘာညညးပကပာႈကတထ ပကံ ငညဒပႈ အထိူ နညးစကံ ဝညဖဖား

၆။ ပကံ ငညရပနညးအထိူ နညး စကံ ဝညဖဖား စာအထဆေပတည 

၇။ စကံ ဝညဖဖားဒပႈပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် ယာကထကို ပည

၈။ စကံ ဝညဖဖားပခပာညတညလာညညး ယာကထကို ပညကာညညး တထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးအနညးကပ 

၉။ စကံ ဝညဖဖား ပရာႈလာညညးပမာပဆေ

၁၀။ ပဖးဒါငညးကထထိူ ဝညးမပ ထိုး

 ခံပ်ကငီ ယကန်ဲးယဘႇဲ

၃



၄



 ကကာမ်းတဇူႈကမံ်ဖာ ၁-၂

၁။ ဘညမဘာညမးဖြာနမကပ ပ္လေႈ

၅



 

အနီးနနီးမထကို ႈ ဒနီတဇထိူ ႈ ဂါဆေနီငညမထကို ႈအနညးအနီးပဂါ်ညညးပပနညပဒပႈ ပါ်ပညညပမပႈဟာညာ့် ။      
အနီးမထကို ႈဆေတညစာႎလာ ကာညညး ဂါႇဆေနီငညမထကို ႈအနညးအနီးပဂါ်ညညးပခပငညးအနညး ပါ်ပညညပမပႈ   
စကံ ဝညဖဖားစနီဖာနညဆောငညးပပ ပ္လေႈအထိူ နညး တကံ ငညပခပငညးပတာဆေငညညးဟာညာ့် ။ ခညညတယညတဇထိူ ႈအနညး၊ 
ကတာညညးနနီး အာညႇဘကံ ငညဘကံ ငညလထထိူညည ညပကံမညပမပႈမဆေထ။ ဘညညဘာညညးမာည ခညညဇကို ငညဒနီး   
အနီးမထကို ႈႎထပညနညစကံ ဝညဖဖား ဂနီရညညးပဂါ်ညညးအထိူ နညး ပါ်ာ့် ပတပငညးပအပမညး။

ဘထထိူ နညပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈဒါ်ႈ "ဒပႈအနညးပ ပ္လေါငည။" အနညးဟညညပ ပ္လေါငညပဒပႈပပါႇ။ 
အနညးစကံ ဝညစနီပယပဝညးပ ပ္လေါငညဒနီး ခပပမညးပပါႇခညညး၊ အနညးစကံ ဝညစနီပတပႇဒါ်ႈအနညးမထကို ႈ "ဇထကို ဆေငညညး" 
ဟာညာ့် ။ အနညးစကံ ဝညမာည စနီကယာညႈလာည အနီးပ ပ္လေါငညဒနီး ကာညညး အနီးအာညႇဘကံ ငညဒနီး၊ အနီးမထကို ႈ      
အနီးအာညႇဘကံ ငညဒနီး စနီပတပႇဒါ်ႈအနညးမထကို ႈ "ဇထကို ပဆေပမညး"ဟာညာ့် ။ တနီငညဆေငညညးအထိူ  အနညးစကံ ဝည     
စနီဖာနညပပ ပ္လေႈအနီးပ ပ္လေါငညဟာညာ့် ။

၆



 

တနီငညဆေငညညးအယည စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈဒါ်ႈ စနီဖာနညပပ ပ္လေႈအထိူ နညး ပ ပ္လေါ်နညး ကာညညး    
ကတာညညးဟာညာ့် ။

 

၇

တနီငညဆေငညညးအထထိူညည စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈဒါ်ႈ စနီကယာညႈပပ ပ္လေႈအထိူ နညး ပဂါငညး ကာညညး 
ပအပမညး။ အနညးစနီပတပႇဒါ်ႈ ပဂါငညးဒနီးမထကို ႈ "ကတာညညး"၊ အနီးမထကို ႈပအပမညးဒနီး စနီပတပႇဒါ်ႈ    
"ပါငညလာညည"ဟာညာ့် ။



 

 
.

 

၈

ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ "ပတပငညးကတာညညးနနီး ဒပႈအနညးလတညပလႈ ပဒပႈဒထကို ာ့်
တငညးဟာညညညးကာညညးတငညးပတာညနညးမပ ထိုး။" အနညးဟညညလတညပလႈပဒပႈဒထကို ာ့်ပပါႇ ပတာႇတာည
ဘာညညးဒါ်ႈ အနညးစကံ ဝည။  အနညးစကံ ဝညစနီပယပဝညး  ပကံ ငညဖာနညပပ ပ္လေႈအထိူ နညးအနညးကပဒနီး  ဟညညခပပမညး
ပပါႇခညညး၊ အနညးစကံ ဝည စနီခထထိူညညးပပပာညပပါႇခညညးဟာညာ့် ။

တနီငညဆေငညညးဖထကို နည စကံ ဝညဖဖား စနီပကပာႈဒါ်ႈ စနီဖာနညပပ ပ္လေႈအထိူ နညး ဆောငညငညညး၊ ပကပ ထိုဝညး၊ 
လာဝညကပပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညး။ စကံ ဝညဖဖား စနီဒပႈကပ ဒပႈပ ပ္လေါငညပတပငညးကကံ မညဖာနနီး၊ စနီဒပႈဘထကို း ကပမကံကညပပ ပ္လေႈ  
ဇထကို ဆေငညညး ကာညညး ဇထကို ပဆေပမညး၊ ဇထကို ခါဝညး အနီးပမမ ပာ့်အနီးအနညး ကာညညး ဆောငညနမညာ့် ဟာညာ့် ။



 

 

၉

တနီငညဆေငညညးဖာညနည စကံ ဝညဖဖားစနီဖာနညပပ ပ္လေႈလာညဘထကို း  တထကို ဆေကံတညအနညးအနီးပဂါ်ညညးပခပငညး  
ပအပမညး ကာညညး  ဆေနီမညးကပအနီးပနီကို ဝည  ပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညး ပါ်ပညညပမပႈဟာညာ့် ။  အနညးပယပဝညးလာညကပဒနီး   
အနညးခပပမညးပပါႇခညညး၊ အနညးစနီဒပႈ ပကာငညးမာငညကလာ  တာညာ့် ကပကပဒနီး။

တနီငညဆေငညညးပတာ စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈဒါ်ႈ "ဒပႈအနညးပမပႈပဒပႈတထကို ဆေကံတညပတာညနညးမပ ထိုး 
အနညးအနီးရညညးဟာဝညးအနီးမထထိူ ဝညး အနီးဟာညညးအနီးငယည ဂါဆေနီငညမထကို ႈအနညးအနီးပဂါ်ညညးပတပငညး  
ကတာညညး။" အနညးစနီပပနညပဒပႈပပါႇ ပတာႇတာညဘာညညးဒါ်ႈအနညးစကံ ဝညဟာညာ့် ။  စကံ ဝညဖဖား  
ပယပဝညးကပဒနီး အနညးခပပမညးပပါႇအခညညးဟာညာ့် ။



 

 

ႎါညညးဒနီးစကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ "ဟာႈ အပဖာနညပပ ပ္လေႈတထိူအနီး  နမ ာငညးတကံ ငညပနမ း တာာ့် ညအရာငည 
အပ။ ကပနကံ ငညပမပႈကပနပႈတာနညခထကို း စာနကံ ငညတထထိူ ဝညႈပမနညး  ကတာညညးနနီး ကာညညး တထကို ဆေကံတည
ပတာညနညးမပ ထိုးဟာညာ့် ။" 

    ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီပတပႈဒါးပဖာညငညကတာညညး  စနီပရပနညးအရာငည တထိူအနီး စနီပထိူ ႇဟပည
လာညအဆောကညႎထပညနည။ ပခချှေႈဒနီး ဇနီကို ဝညအနညးမထကို ႈ အာဒကံ မညဟာညာ့် ။ စကံ ဝညဖဖားစနီပရပနညးလထကို ငညးပထကို ႈပ ပ္လေါ်ညညး 
စာနကံ ငညပဂါ်ညညးအနညး၊ အနညးစကံ ဝညစနီဒပႈအနညးပဂါ်ညညး စာနကံ ငညတထထိူ ဝညႈပမနညးဟာဝညး လထကို ငညးဒနီး။ 

၁၀



 

 

 

၁၁

အနီးမထကို ႈကဆေနီကို ဝညကဒညညလထကို ငညးပထကို ႈပ ပ္လေါ်ညညးဒနီး၊ စကံ ဝညဖဖား စနီတနီႇပပ ပ္လေႈအထိူ နညး  တငညးဟာညညညး  
အယညကတငညး။ အထိူကတငညးမထကို ႈ  တငညးအဆောကည၊  အထိူကတငညးမထကို ႈ  တငညးစာနကံ ငညနာညႇတာည   
အနီးပပနညကာညညးအနီးဘထိူပပနည။ စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ  တာညာ့် အာဒကံ  မည "ဘထထိူ နညဒတငညးဟာညညညး    စာနကံ
ငညနာညႇတာည အနီးပပနညအာဝညပပနညဒနီး၊  မညညးဘထထိူ နညးဒထကို ာ့်ပပ ထိုဝညႈဟထကို မညးပ ပ္လေါ်ညညးပခပငညးလထကို ငညးနနီးနာညႏ။   
ဆောညမညညးဟထကို မညးလာညပ ပ္လေါ်ညညးကတငညးဒနီး  မညညးနကံ ငညယာညမညးဟာဝညးပပါႇ။" 

ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီတပဂနညးဒါ်ႈ "တထိူအနီးနနီး အနညးအာဝညပပနညမ ပဂါ်ညညးလထထိူညည 
အနညးအထိူ ပခချှေႈ။" တထကို ဆေကံတညကပနနီးမာည အာဝညဆေမားမ ကပဇာညညညဒပႈအနညး။



 

 

၁၂

ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈ အာဒကံ မညဒနီး အထဘနီးႎနီကို နညပါ်ႈ၊  အနညးစနီလာညညး   
လညညပလႈကအာငညးခပပပညအနညးအထိူ ပလမ  စနီဖာနညပပ ပ္လေႈ အနီးပနညးအထိူ ပခချှေႈဟာညာ့် ။  ႎါညညးဒနီး  
အနညးစနီယထကို ငညးပဒပႈတထကို နညး အနီးပနညးဒနီး တာညာ့် အာဒကံ မည။

ဘထထိူ ဝညပယပဝညးအာဒကံ မညတာည အနီးပနညးဒနီး ၊ အနညးစနီဒါ်ႈ"အနီနနီး၊ အနညးတကံ ငညပနမ းအကံ ဝညး။  
အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈအနညးဇနီကို ဝည 'အနီးပနညး'၊ အနညးမထကို ႈပကံ ငညဖာနညပပ ပ္လေႈအထိူ နညး စာအနီးမာညညးဟာညာ့် ။"    
ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အနီးမာညညးဒနီး အနညးလထကို စထိူ နညးႎနီထိူ နည ကထိူ နညးမားအနညး  စနီဟာဝညးပဂါ်ညညး
ပတာႇအနီးပနညးဒနီး၊ နမ ာငညးမထကို ႈယငညးနမ ာမညးအထိူ မပ ထိုး တထကို းပထကို ငညးအထိူ ပခချှေႈဟာညာ့် ။



 

 

၁၃

စကံ ဝညဖဖားစနီဖာနညပပ ပ္လေႈ အနီးမာညညးကာညညး အနီးပနညးဒနီး  နမ ာငညးတကံ ငညပနမ း တာညာ့် အရာငည 
အနညးစကံ ဝည။ အနညးစကံ ဝညတထထိူ ဝညႈကာညညးဒနီး  မပအပႈခထထိူညညးပပါႇခညညး။  ႎါညညးဒနီး  အနညးစကံ ဝည 
စနီဒပႈပကာငညးမာငညဂလာတာညာ့် ကာညညး စနီဒါ်ႈ "ဒပႈပါညညးပမပႈပကာညနညးဂနီကို နညးဂနီကို နညး၊ ဒပႈကပ နထကို
ကညပတပငညးကတာညညးနနီး။" ပလာညငညကပကပနနီး အနညးပပနညပဒပႈဒထကို ာ့်  တနီငညဆေငညညးပတာည 
ဟာညာ့် ။

ဘထထိူ ဝညစာညမညးပဒပႈတနီငညဆေငညညးပထိူ ၊ အနီးမထကို ႈပကံ ငညဖာနညပပ ပ္လေႈ အနညးစကံ ဝည  ဟညညပဟာညညညႇဒထကို ာ့်  
အနညးစနီအနီကို ငညလမ ပဝညး။ အနညးစနီဒပႈ ပကာငညးမာငညကလာ  တာညာ့် ဆေငညညးဒနီး၊  စနီဒပႈအနညးမထကို ႈ     
ဆေငညညးခချှေနီႇဆေငါး၊ ဆေနီမညဘာညညးဆေကံ မညဒါ်ႈလာညဘာညညးပဇပနညး  ပဂါႇမထကို ႈအနညးအနီကို ငညလမ ပဝညး ဒါး  
ဇနီကို ငညးပကံ ငညပရပနညးအနညး တနီငညဆေငညညးပထိူ ဒနီး။  ပလာညငညကပနနီး မထကို ႈပကံ ငညဖာနညပပ ပ္လေႈ စကံ ဝညဖဖားတာည     
ဆေတညစာႎလာကာညညးဂါဆေနီငညမထကို ႈအနညးအနီး ပဂါ်ညညးပခပငညးဒနီးပါ်ပညညပမပႈဟာညာ့် ။



၁၄



၂။ ဘညမဘာညမးအအပို ငမဂ ပ္လေဂတမ    
ကလဂပမကဒဂႈစာမမမး

 ကတဂငမးကတာညမးကစံ မမဖြာနအး

 ကကာမ်းတဇူႈကမံ်ဖာ ၃

၁၅



 

၁၆

 အနီးမထကို ႈအာဒကံ မညကာညညးပအႎမာည စနီခထကို ညညးပပပာညပဂါ်ညညးလာညဒါး တကံ ငညပခပငညးႎါငညးလထကို ငညးပထကို ႈ  
ပ ပ္လေါ်ညညး ပကံ ငညဖာနညပပ ပ္လေႈစကံ ဝညဖဖားဒနီး။ ကာညညးဆေကံ မညဘထိူပခချှေပပညဟကံ ငညးတဆေနီးမာည ကာညညးအာဝည 
ပမပႈမ ပနာႈလညညဆောညညး။ ပဂါႇမထကို ႈခညညဇကို ငညဒနီး ပတပငညးကတာညညး ကကံ မညဖာနနီး ညပကံမည
ပမပႈမအပပပတည။ ကာညညးဟာဝညးဟာဝညးႎနီးႎနီး ဘထထိူ နညးစကံ မညာ့် ကအကို ပညကမထကို နည တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား   
ပခပငညးလထကို ငညးဒနီး။

ဘညညဘာညညးစကံ မညပဇပနညးမာည ပခပငညးလထကို ငညးပထကို ႈပ ပ္လေါ်ညညးဒနီး၊ စနီပမပႈလာညဟနညး အနညးအနီးဆေ
မားကကံတညနကံ မညပယာညခလကံ ဝညးပဂါ်ညညးအထိူ နညး။ ဟနညးဒနီး စနီပမမ ာႇပအႎ ဒါ်ႈ "မထကို ႈလာညာ့် စကံ ဝညဖဖား
တာညမညးပပ ပ္လေႈအထိူ နညး   ပါညညး ဂါဆေနီငညမထကို ႈပ ပ္လေါ်ညညး အနညးအနီးပဂါ်ညညးပခပငညးလထကို ငညးပထကို ႈပ ပ္လေါ်ညညးနနီး ပါ
ညညးအာဝညဘထထိူ နညးမပပ ထိူဝညႈဟထကို မညး။" 



အနီးပနညးဒနီး စနီႎနီးဒါ်ႈ "စကံ ဝညဖဖားကလာငညးဒါ်ႈတာညာ့် ပယး၊ ဘထထိူ နညဒပ ပ္လေါ်ညညးကတငညးစာနကံ ငည
နာညႇတာညအနညးအနီးပပနညအာဝညပပနညဒနီး ပယးဘထထိူ နညးအထိူ နညးဟထကို မညးဒထကို ာ့်ပါ်ပညညပမပႈ။ ဆောညဟထကို မညးမာည 
နကံ ငညယာညမညးပပါႇဟာညာ့် ။”

 

 

ဟနညးစနီဒါ်ႈ "အာဝညမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး ပပနကံ ငညအာဝညယာညမညးမ။ ဆောညဟထကို မညးပ ပ္လေါ်ညညးက
တငညးဒနီး ပနာႈပပမာည နကံ ငညပ ပ္လေါငညဘာညညးပပါႇ စကံ ဝညဖဖား။ ပပစနီနကံ ငညနာညႇပပါႇ အနညးအနီးပပနည 
ကာညညးအနီးဘထိူပပနည၊    ပပစနီနကံ ငညဘာညညးပပါႇ စကံ ဝညဖဖားဟာညာ့် ။”

၁၇



 

 

အနီးပနညးဒနီးမာည စနီပယပဝညးတငညးပ ပ္လေါ်ညညးဒနီး ပမမ ပမညဟထကို မညး၊ ပမမ ပမညတထထိူ ဝညႈ၊ အနညးစနီဆေနီငညနာညႇ 
ဆေနီငညကကံတညမမ ယညပဒပႈ၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အနညးစနီပပ ထိူဝညႈဟထကို မညးပပါႇ။ ႎါညညးဒနီး အနညးစနီ
ဒပႈဘထကို း  တာညာ့် အနီးမာညညးအနညးဟထကို မညး၊ အနညးမာညဟထကို မညးပပါႇ။ 

စကံ နညဘာညညးပဇပနညး ငါညညးကာညညးမာည ဟညညပ ပ္လေါငညပဒပႈပပါႇအထိူ စာညနညး၊ ကာညညးစနီ   
ဟညညပယပဝညးကာညညးအာဝညပခပပပညမတဆေနီးဆေထ။ ဘထထိူ နညပဇပနညး ကာညညးစနီပါကညလမ ားဟာညညညး 
စနီပဇပနညးပရပနညးပပနည   တဆေနီးပခချှေပပည၊ ကာညညးမာည စနီပခချှေပပညလာည လမ ားပဇပနညးကာညညးဒနီး
ဟာညာ့် ။

၁၈   



 

 

ဘထထိူ ဝညစာညမညးပဒပႈတာည အခပ နီိုငညဆောငညငညညးနကံ ငညကပတည၊ ကာညညးပယပဝညးတညာဝညး ဟာည
မညးစကံ ဝညဖဖားပလႈပဒပႈ၊ ကာညညးစနီဟာဝညးခပ ထိုငညး။ ယာမညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပတပႇကာညညး ဒါ်ႈ 
"ပါ်ာ့် ပမမ ပပါညညး   ပဂါ်ညညး။" အာဒကံ မညစနီႎနီးဒါ်ႈ "ယာညညးပယပဝညးအထိူ နညး ဟာညမညးကပပနညးပဒပႈ
မညညး၊ ယာညညးမာည ယကံ ဝညးပပါႇခညညး ပဂါႇမထကို ႈယာညညးအာဝညပခချှေပပညတဆေနီးဆေထ၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာ
ညညးပဇပနညး ယာညညးစနီပဂါ်ညညးခပ ထိုငညးအထိူ နညး။”

ဘထထိူ နညပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပမမ ာႇတာညာ့် ကာညညး ဒါ်ႈ "ဆေနီဒါ်ႈ ပါညညးအာဝညပမပႈတဆေနီး 
ပခချှေပပညတကံ ငညတထကို းပါညညး။ မထကို ႈလာညာ့်  ပါညညးဟညညဟထကို မညး ပ ပ္လေါ်ညညးကတငညး ပကံ ငညဒါ်ႈအကံ ဝညးတာညာ့် ပါ
ညညး ခထိူဟထကို မညးဒနီး။"     အနီးမာညညးစနီႎနီးဒါ်ႈ "အနီးပနညးပခချှေႈ ပကံ ငညဒပႈမညညးစကံ ဝညနနီး ဒပႈအကံ ဝညးဟထကို
မညး။" ယာမညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပမမ ာႇလာည အနီးပနညးဒနီး ဒါ်ႈ "ဆေနီမညညးပရပနညးပဒပႈ။" အနီးပ
နညးစနီႎနီးဒါ်ႈ "ဟနညးဒနီး ပယာညခလကံ ဝညးအကံ ဝညး၊ အကံ ဝညးစနီဟထကို မညး။”

၁၉



 

 

စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈတာညာ့် ဟနညးဒနီး "မညညးနကံ ငညကညား ပကပာႈတထထိူ ငညႏအကံ ဝညး။ မညညးနကံ ငညကတထိူ ႈ
မထထိူ ဝညး  ဟာဝညး ဒါးႎတည၊ နကံ ငညကတထိူ ႈလထထိူညညဟထကို မညးပဖာညငညကတာညညး ပါ်ဇထကို မညညး။ မညညးကာ
ညညးအနီးပနညး  နကံ ငညလညညကစကံ ငညး။ ပကာညနညးမညညးကာညညးပကာညနညးအနညး နကံ ငညလညညကစကံ ငညး၊ 
အနီးမထကို ႈပကာညနညးလမ ာနညအနညး နကံ ငညတပနညထညပပ ာ့်ပကပနညးမညညး၊ မညညးမာညနကံ ငညစထကို ကညကနထိူညညႇအနညး။”

အနညးစကံ ဝညစနီႎနီးဒါ်ႈဘထကို း တာညာ့် အနီးပနညးဒနီး "အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈမညညးကတထိူ ႈ တထကို ငညးဒါးဆေပဝညး စနီ
ပပပပႈ  ပကာညနညး။ ဘထထိူ နညဒပဇပနညး မညညးနကံ ငညကတထိူ ႈဘထကို းပတာႇပနာႈ တညာဝညးလာညညး ပကံ ငည
ဒါ်ႈအနီးမာညညးမညညး။” ၂၀



 

 

အနညးစကံ ဝညစနီႎနီးဒါ်ႈလာည တာညာ့် အနီးမာညညးဒနီး "မညညးဟညညတညာဝညးလာညညး ပကပာႈအနီး
ပနညးမညညး၊  အာဝညတညာဝညးမ ပကံ ငညဒါ်ႈအကံ ဝညး။ ကတာညညးနနီးမာည ဟညညကတထိူ ႈကညားတထထိူ ငညႏ၊ 
မညညးစနီနကံ ငညကတထိူ ႈနထိူနညး  ပမာညညညဒါး ပရပနညးဟထကို မညးဇထကို အဆောကညမညညး။ ပဂါႇမထကို ႈ မညညးပဒပႈ ပါ်ာ့်
ပဖာညငညကတာညညး၊ မညညးနကံ ငညႎနီးဇထိူ းဘထကို းကတာညညး။" အနီးမာညညးဒနီး စနီတာငညအနီးပနညးအနညးဇနီကို ဝည 
ပအးႎ၊ ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈအနညးမထကို ႈ "အဆောကည" ပဂါႇအနညးမထကို ႈ မာတထိူအနီးကပပါ်ပညညပမပႈ။ စကံ ဝည
ဖဖားစနီပတပႈဟထိူ း ပရပနညးဒပႈတဆေနီးပခချှေပပည စာတထိူအနီး   အထိူ ပနီးအထိူ ပမပနညး စနီဒပႈလာညကာညညးပခပပပည။

စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ "စကံ ငညနညည တထိူအနီးကပနနီး၊ ကပဟညညတကံ ငညပနမ း တာညာ့် အပ။ ကပဟညညနာညႇဒထကို ာ့် 
မပ ထိုးအနီးပပနည ကာညညး မပ ထိုးအနီးဘထိူပပနည။ ကပနကံ ငညဘထိူဘထထိူ နညးမဟထကို မညး ပ ပ္လေါ်ညညးအနညးအနီးဒပႈအ
ဆောကညအနီမညးပဆေ၊  ကပနကံ ငညဘထိူဘထထိူ နညးမ ပဂါ်ညညးအဆောကညအနီမညးပဆေပဆေဟာညာ့် ။" ပဂါႇမထကို ႈ
ဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီခပိူႈပလႈႎနီကို နည အာဒကံ မညကာညညးပအးႎ ဒပခပငညးလထကို ငညးဒနီး။ ႎါညညး
ဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈစကံ ငညနာငညး အနညးအနီး  ပဘပ္လောညမညးဒါငညးကပ ပညညတထထိူ ဝညးပမနညးဟာဝညး လထကို ငညးဒနီး၊ 
နမ ာငညးအနီးကကံ ပညဘထိူဘထထိူ နညးပဒပႈဟထကို မညးပ ပ္လေါ်ညညး အနညးအနီးဒပႈအဆောကညအနီမညးပဆေဒနီးဟာညာ့် ။

၂၁



၂၂



၃။ ကအဂမမးထပထိူမမကစံ မမဖြာ

 ကကာမ်းတဇူႈကမ်ံဖာ ၆-၈

၂၃



 

၂၄

တထိူအနီးကပမာည ပဂါ်ညညးပဒပႈပတပငညးကတာညညးကကံ မညဖာနနီး ဆောငညနမညးအနညး စနီဟညည
လမ ာညနညးပပါႇအခညညးဟာညာ့် ။ အနီးမထကို ႈပခပငညးပနာႈကပမာည ဟညညလညညမထထိူကညႏလညညပကာကညဒထကို ာ့် 
ပတာညနညးပခချှေႈပတာညနညးပခချှေႈ။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီကဘပ ထိူဝညႈပနာႈအနညး၊    
စနီဒါ်ႈနကံ ငညဒါးပအပမညးဒါငညး ခထကို ညညႇႎနီကို နညဒထကို ာ့်ပါ်ကကံ မညဖာ။ 

ဘညညဘာညညးမာည စကံ ဝညဖဖားစနီပယပဝညးလာည အနီးမထကို ႈပနာပအးဒနီး ပဂါ်ညညးပရပ
နညးပတာႇ ဘာညညးကပ ထိူကညပနာႈအနညးစကံ ဝည။ အနီးမထကို ႈပနာပအးဒနီး တာညာ့် လအာညညႇ
တထိူအနီးပခချှေႈဟညညး ကပမာည အနညးပဂါ်ညညးဆေနီကို ဝညယထကို း၊ ပဂါ်ညညးအဆောကညအနီမညး
ပတာႇ စကံ ဝညဖဖားပဆေပဆေ။   ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီကလာငညးဒါ်ႈ 
တာညာ့် ပနာပအး ဘညညဘာညညးအနညးနကံ ငည ဒါးပအပမညးဒါငညး ထထထိူ မညခထကို ညညႎနီကို နညဒထကို ာ့် ပါ်ကကံ မည
ဖာ။ အနညးစကံ ဝညစနီဆေထိူညညႇလာညဘထကို း ပနာပအး   ပရပနညးဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒါငညး အထိူ
လမ ာငညးဟာညာ့် ။



 

 

စကံ ဝညဖဖားစနီကလာငညးတာညာ့် ပနာပအး ဒါ်ႈ "အနီးမထကို ႈဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး ထနညဒထကို ငညးအနညး
လထကို ပဂါ်ညညး အထကို ညညးပယာညႈကနနီႈ၊ ထနညဒါငညးအနညးလထကို ပဂါ်ညညး ဖာညနညးကထထိူ ဝညးကနနီႈ၊ ထနညဇား
အနညးလထကို ပဂါ်ညညး အထကို ညညးကထထိူ ဝညးကနနီႈနာညႏ။ လထကို ဒါးဟာညညညး ပရပနညး၊ လထကို ပရပနညး နမ ာငညးမထကို ႈ အထကို ညညး
ထာပည။ ပခပငညးဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး လထကို ပရပနညးပဟာညငည နမ ာငညးဂနီကို နညး၊ လထကို ပရပနညးပမပႈပစာညမညအနညး 
ကာညညး ကတပဝညးပလထကို ႈဒပာ့် ကပ။"  အနီးမထကို ႈတကံ ငညပခပငညးဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒါငညးဒနီး အနညးမထကို ႈလထထိူညည  
တထိူအနီးခပလပပည ပနာပအးကာညညးတထကို ဆေကံတညကပ မပ ထိုးအထိူကထိူ  စာနကံ ငညဘထထိူ နညးပဂါ်ညညးပလာညတည    
ဒပဖးပအပမညးဒနီး။

ပနာပအးစနီတညာဝညး ပကံ ငညဒါ်ႈစကံ ဝညဖဖား စနီပရပနညးပတာႇဟာဝညးဘာညညးဒါ်ႈ စကံ ဝညဖဖား 
တာညာ့် အနညး။ အနညးကာညညးပကာညနညးအနညးအထကို ညညးပခချှေႈ ကပစနီပရပနညးလာည ဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒါငညး
ဒနီး ဘညညတာညမညးအထိူ နညးစကံ ဝညဖဖား တာညာ့် အနညး။ ပဂါႇမထကို ႈ ဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး ဒါငညးယာဝညး    
စာနကံ ငညပရပနညးပဟာညညညႇ နကံ ငညပလပပညပပါႇ ဒါးဆောငညနမညးအနညး။ ပနာပအးမာည ဒပႈဆေတထ   
တာညာ့် ကပအနီးဟညညးကပ၊ ဒါ်ႈ ‘‘ပတပငညးနနီးဘထိူလမ ာညနညးဒါငညး စကံ ဝညဖဖားနကံ ငညဒါးပအပမညး ထထထိူ မညႎနီကို နည  
ကကံ မညဖာနနီး၊ ပဒပႈဇထိူ း ပါ်ာ့် စကံ ဝညဖဖားနာညႏ။’’ ဘညညဘာညညးစကံ မညာ့် ပဇပနညးမာည ကပအာဝညပညချှေပမညမ၊    
ကပဂနီနာညႇလထထိူညည ဆေပာ့် န ပနာပအးတနီကညတနီကည။  ၂၅



 

 

ပနာပအးကာညညးတထိူအနီးခပလပပညအနညးကပ ပဒါ်ကစကို အထိူ နညးလာည ပကံ ငညနကံ ငညဟထကို မညး      
ပကံ ငညနကံ ငညဟာႇ နမ ာငညးကကံ ပညကပကံဝညး စာကပကာညညးစာတထကို ဆေကံတညပါ်ပညညပမပႈ။ ဘထထိူ ဝညပဟာညညညႇ 
ဒထကို ာ့်ကပ၊ စကံ ဝညဖဖားစနီဆေထိူညညႇ ပနာပအးကာညညးပနီးအနညး၊ ပကာညနညးအနီးမာညညးအနညးအထကို ညညးပခချှေႈ 
ကာညညးလကို ကညပကံ ဝညးအနညးကပ၊ ကပပါ်ဒထကို ာ့်ဒထကို ာ့်ပဂါ်ညညးတာပခချှေႈ၊ ပလပပညပဂါ်ညညးဒထကို ာ့် ပခပငညးဟထထိူ ဝညး
ဆောငညပဖာဒါငညးဒနီး။

စကံ ဝညဖဖားစနီတထကို နညးပဒပႈ တထကို ဆေကံတညကာညညး ဆေနီမညး  အနီးကလထကို ငညးအနီးကမား မပ ထိုးအထိူကထိူ  
ပါ်ာ့် ပနာပအး နမ ာငညးကပဘထထိူ နညးပလပပည ပခပငညးဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး၊ နမ ာငညးကပပလာညတညဒ ပဖး
ပအပမညးဒါငညးဒနီး။ စကံ ဝညးဖဖားစနီတထကို နညးပဒပႈဘထကို း တထကို ဆေကံတညအနီးကလထကို ငညး ပထိူတထကို ကာညညးအနီးကမား
ပထိူတထကို  စာနကံ ငညပယာညမညးလလှူ။  ဘထထိူ ဝညပဟာညညညႇပဒပႈပလပပညဒထကို ာ့်ကပတာည ပခပငညးဟထထိူ ဝညးဆောငညးပဖာဒနီး 
စကံ ဝညဖဖားစနီဘထႎနီကို နညပ ပ္လေထ ိုႈ ဟထထိူ ဝညးဆောငညဒါငညးဒနီး။ 

၂၆



 

ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီကပထာညကညႎနီကို နညဒထကို ာ့် ဂါဆေနီငညမထကို ႈအနီးဘထအထိူ နညး ကတပဝညးပအပမညး။
အနီးမထကို ႈပတပငညးကတာညညးကကံ မညဖာနနီးမာည ဟညညကပ္လောညညးဒါငညးပဒပႈပပါႇ ပတာညကကံ ပညဘထထိူ နညး
ဖထကို နညးကထထိူ ဝညးဆေငညညး။ ဘထထိူ နညပဇပနညး ပအပမညးစနီဟညညဒါငညးပဒပႈ၊ ဂါဆေနီငညမထကို ႈ အနညးအနီးပဂါညညး 
ပခပပမညာ့် ပ ပ္လေါ်နညး ပနာဇားကပပါ်ပညညပမပႈမာည ဟညညထထထိူ မညဟာဝညးဒထကို ာ့် ပခပငညးပအပမညးဒါငညးဒနီး။

 

ဘထထိူ နညပဇပနညး ဂါဆေနီငညမထကို ႈ အနီးတထကို ႈပဖပမညး အနီးဆေမားရညညး၊ တထကို ဆေကံတညကာညညးတထိူအနီးကပ 
အနညးအနီးပဂါ်ညညးပတပငညးကတာညညးကကံ မညဖာနနီးပါ်ပညညပမပႈ ဟညညယာညမညးဒထကို ာ့်။  မထကို ႈလထထိူညညကပ
အနီးပဂါ်ညညးပခပငညးဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒါငညးဒနီး အာဝညကတထိူ ႈမယာညမညး၊ ပဂါႇမထကို ႈဟထထိူ ဝညးဆောငည
ပဖာ စနီဂနီပလာညညးဟာဝညး ပတပငညးပအပမညး။  

၂၇



ႎါညညးဒနီး ပနာပအးစနီႎနီးပပ ပ္လေႈဟာဝညးဘထကို း အပ ပ္လေထ ိုညညးအထိူတထကို ၊ ပဂါႇမထကို ႈပတပငညးကတာညညး
ဆေနီငညဂနီပမပႈအထိူ နညးပအပမညး အပ ပ္လေထ ိုညညးဒနီး စနီႎနီးပဒပႈဇထိူ းဘထကို း ပါ်ာ့် ဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာ။ ႎါညညးဒနီး 
ပထိူဆေငညညး၊ အနညးစနီႎနီးပပ ပ္လေႈဟာဝညးဘထကို း အပ ပ္လေထ ိုညညးဒနီး ဘထကို းအထိူ ပဘာညကည ဘထထိူ ဝညစာညမညးပဒပႈတာည 
ဇထကို အာညႇ အပ ပ္လေထ ိုညညးဒနီး စနီဒါးမထကို ညညႇအနညး ဂါႇပဒပႈလမ ားဆောနညလထိူနည၊ ပနာပအးစနီဟညညနာညႇပပါႇ 
မထကို ႈတာည ပအပမညးဟညညဟနီႇပဟာညညညႇဒထကို ာ့် ပတပငညးကတာညညး။

ဘထထိူ ဝညဘထထိူ နညးပဒပႈဘထကို းတာည ပထိူဆေငညညး၊  ပနာပအးဟညညႎနီးပပ ပ္လေႈဟာဝညးဘထကို း အပ ပ္လေထ ိုညညးဒနီး
အနီးမထကို ႈပဘာညကညဒနီး အပ ပ္လေထ ိုညညးမာည ဘထိူႎနီးဇထိူ းမကပ၊ ဘထထိူ နညပဇပနညး ပနာပအးစနီဟညညပယပဝညး
ကတာညညးဟညညပခါႈပဒပႈဒထကို ာ့်ပတာညနညးဒနီ။  ၂၈



 

 

ႎါညညးဟဟပႈကပ္လောညညး၊ ဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး နာညႇလထထိူညညလညညဟာဝညး ပတပငညးပအပမညး     
အထိူပယာညႈပလႈဖာညနညးကထထိူ ဝညးဆေငညညး။ စနီပမပႈလာညအထိူဆေငညညး ဟထထိူ ဝညးဆောငညးပဖာဒနီး စနီဟာဝညး 
ဇကံ ငညးအထိူ နညးလာည ပတပငညးစနီကညပနာဇားအထိူ ဒနီ။ ဘညညဘာညညးမာည  ပတပငညးကတာညညးနနီး ပအပ
မညးညချှေကံမညဟနီႇမ။ ႎါညညးဒနီး အထကို ညညးပကပ ထိူဝညး စနီပကာညလာညပယပဝညးတထထိူ ဝညႈ စနီကညပနာ။

ႎါညညးဒနီး ဘထထိူ ဝညဘထထိူ နညးပဒပႈတာည  ဖထကို နညးကထထိူ ဝညးဆေငညညးဘထကို း၊  ပနာပအးစနီဆေနီငညနာညႇ ပတပ
ငညးကတာညညးနနီး ပအပမညးဟနီႇဒထကို ာ့်ညချှေကံမညဟနီႇဒထကို ာ့်၊  အနညးစနီႎထထိူ ဝညႈပ ပ္လေထ ိုႈဒပာ့်   စနီပပ ပ္လေႈဟာဝညး လာညကအာႇ
အထိူတထကို ။ ပဂါႇမထကို ႈပအပမညးညချှေကံမညဟနီႇ ကအာႇဒနီးမာည ဂနီပနီကို ဝညႎနီး ပနီကို ဝညဟာဝညး လထထိူညညဘာညညပဇပနညး။ 

၂၉



 

 

ဘထထိူ ဝညဘထထိူ နညးပဒပႈတာည အယညပကပ ထိူဝညး၊  စကံ ဝညဖဖား စနီဒါ်ႈတာညာ့် ပနာပအး "မညညးစနီပတပႇ 
လညညပလႈဒထကို ာ့် တထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးမညညး ကာညညး တထကို ဆေကံတညကပပါ်ပညညပမပႈနာညႏ။ ဒပႈနမ ာငညးပပ
ပမပႈ ပကာညနညးလမ ာနညဂနီကို နညးဂနီကို နညး ဒပႈကပနထကို ကညဒထကို ာ့်ပပါႇ ပတပငညးကတာညညးကမညဖာဒါငညးနနီးနာညႏ။"
ပနာပအးစနီတညာဝညး ပကံ ငညဒါ်ႈစကံ ဝညဖဖားတာညာ့် အနညး၊ အနညးစနီပရပနညးပတာႇဟာဝညးဒထကို ာ့်ဟာညာ့် ။ 

    ႎါညညးလညညပလႈပဟာညညညႇကပတာည ဒဟထထိူ ဝညးဆောငညပဖာဒနီး၊ ပနာပအး စနီပရပနညးလာည  
ပလာငညဒနီနကံ ငညလလှူ တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား၊ အနညးစနီပရာႈတထကို ဆေကံတညကာညညး ဆေနီမညးကပ အနီးခချှေနီႇဆေငါး ၊   
စနီပယာညမညးဖာညႈ စနီတထကို ကညဒါးငညညး လလှူဒပႈ တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား ဟာညာ့် ။  စကံ ဝညဖဖားမာည ကပ ထိူကညပကံ ငညလလှူဒပႈ
ပနာပအးဒနီး စနီဒပႈလာညပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် ပနာပအးကာညညးတထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးအနညး 
ပါ်ပညညပမပႈ။ 

၃၀



      စကံ ဝညဖဖား စနီပပ ပ္လေႈပလႈ ပ ပ္လေါငညကဒထိူ း အနညးအနီးပလႈဒထကို ာ့် လအာညညႇအနီးဟာညာ့် ။ 
အနီးဒနီးမထကို ႈ အနညးနမ ပဒပႈ ကတထပကံ ငညဒပႈအထိူ နညး အနညးစကံ ဝညဟာညာ့် ။ အနီးမထကို ႈပ ပ္လေါငညကဒထိူ းဒနီး ပလႈ
ပဒပႈယာမညးပမမ ပာ့်မာည   စကံ ဝညဖဖား နကံ ငညႎနီးနမ လလှူႈကတထဒပႈအထိူ နညးအနညး၊ အနီးမထကို ႈတထိူအနီးအနညး
ကပမာည နကံ ငညႎနီးနမ လလှူႈပဒပႈပပါႇဟာညာ့် ။

 

 

      ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ ‘‘တထိူအနီးကပမာည တယညဆေနီကို ငညခညညဒပာ့် ကပ၊ ကပဘညညပရပနညးက
လထိူညညႇကပလပပညဟာဝညးစကံ မညာ့် မာည အကံ ဝညးနကံ ငညဘထိူတထထိူ ငညႏမ တာညာ့် ကတာညညးနနီး ပဂါႇလနီကို ငညး    
တထိူအနီးကပ၊ အကံ ဝညးနကံ ငညဘထိူဒါးမပအပမညး ႎနီးထထထိူ မညႎနီကို နညဘထကို း ကကံ မညဖာနနီး ခကံ ဝညပဘာညကည။"  

၃၁



၃၂



 

 ကမာ္ဦးကကမ်း ၁၁-၁၅

  ၄။ ကတယိဆတစ်ာ
   ပံငယ်ရဲန်းစဝ်ံဖဖား တာ့် အာဘရံမ်

၃၃



 

 

 

 

 

   ႎါညညးထထထိူ မညပအပမညး ဘထထိူ ဝညလမ ာနညးပဒပႈဆောငညနမညးအနညး၊ တထိူအနီး ပတပငညးကတာညညးနနီး 
စနီဟညညႎနီးဂနီကို နညးပဒပႈဘထကို း၊ ပကပာႈဒါ်ႈကပမာည မထကို ႈလထထိူညညပကပာႈအထိူမပ ထိုး။  ဘညညဘာညညးမာည 
အနီးမထကို ႈပကပာႈစကံ ဝညဖဖား ကပစနီဘထိူတညာဝညးမ။  ကပအာဝညမထကို ႈမ  နကံ ငညပမပႈပကာညနညး နမ ာငညးကကံ ပည
ကတာႈဂနီကို နညးနထကို ကညဟာဝညးဒထကို ာ့် ပတပငညးကတာညညးနနီး၊ ကပနာညႇလထထိူညညပဂါ်ညညးကစကို ခမမထ တယည
ပရပနညးတကံ နညပတာႇ လမကံ ငညးအထိူလမကံ ငညး။

၃၄

အနီးမထကို ႈပကံ ငညဒါ်ႈစကံ ဝညဖဖားအခညညး ကပစနီဘထိူပတပႈတညာဝညးမ ဂနီပရပနညး ပကံ ငညခပနးတရာငညး 
ကပ။ ကပဂနီကစကို ခမမထပရပနညးလာည ဂါငညးအထိူတညဇား နမ ာငညးကကံ ပညဟထကို ကညစာညမညး ပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညး၊ ဘထထိူ ဝညပယပဝညး
စကံ ဝညဖဖားတာည ကပဂနီပရပနညးဘာညညးပဇပနညး ၊ အနညးစနီတပဂပနညးနလလှူႈဒါ်ႈ ဆောညကပဂနီပရပနညးဟာဝညး
လာညဘာညညးပညပပနညးအခညညး၊ ယကံ ဝညးကပနကံ ငညပရပနညးဟာဝညးပတာႇစကံ မညာ့်  မပ ထိုးအနီးဘထိူပပနညဘထိူပပနညး
အနညးဟာညာ့် ။



 

 

 

၃၅

ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပရပနညး နမ ာငညးပပနည ပလႈပကပာႈဂညညမပ ထိုး၊ စနီဒပႈ   
တထိူအနီးကပကကာညႈကစာညညနထကို ကညဟာဝညးဒထကို ာ့် ပတပငညးကတာညညးနနီး ပတာညနညးဒနီပတာညနညးဒပနည။ 
ဘထထိူ နညပဇပနညး ကပမာညဘထိူဆေမားမပရပနညးပပနညလမကံ ငညးဒနီး။ အနီးမထကို ႈလမ ကံ ငညးပကံ ငညပရပနညးကပဒနီး စနီပတပႇ
ဒါ်ႈ လမကံ ငညးဘာဘကို လထကို ငည။  ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈ ဘာဘကို လထကို ငညဒနီး၊မထကို ႈ‘‘ကႎမ ညညးကဒထိူညညး။’’

ပဂါ်ညညးဆောငညနမညးအနညးဟညညလမ ာညနညးပဒပႈ စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈပလႈပဒပႈလာည တာညာ့်
တထိူအနီးအထိူ ပခချှေႈ အနညးအနီးဇနီကို ဝည အာဘရကံ မညဒနီး၊ စနီဒါ်ႈ‘‘အာဘရကံ မည၊ မညညးလညညပလႈ 
ဟာဝညး ဒကနီကို ငညး ဒနီပဂါ်ညညးမညညးဒနီး ကာညညး ဒပနီႎါးမညညးကပ ၊ စနီဟာဝညး ပါ်ာ့် အရာပည 
ဒနီနကံ ငညနမ ပအကံ ဝညးတာညာ့် မညညးဟာဝညးနာညႏ။’’



 

 

 

 

 

၃၆

ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အာဘရကံ မညစနီတညာဝညးပကပာႈစကံ ဝညဖဖားဒနီး၊ အနညးစနီပတပႇလာည 
ပနီးအနညးဆောရပ ပါးဘထကို းပကံ ငညဆေထိူညညႇအနညးကပပါ်ပညညပမပႈ ကာညညး စကံ မညာ့် တထကို ဆေကံတညပကံ ငညခချှေထိုငညး ကပ 
 ပါ်ပညညပမပႈ၊ ကပစနီလညညပလႈဟာဝညး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးခါနာနည အနီးမထကို ႈဒနီနမ ပစကံ ဝညဖဖား တာညာ့် ကပဟာဝညး
ဒနီး။ အာဘရကံ မညကပမာည ပဂါ်ညညးလမ ာညနညးပပါာ့်ခညညးခညညး ပါ်ာ့် ပခပငညးကနီကို ငညးခါနာနညဒနီး။ ဇထကို ယာမညး
ဒနီး   စကံ ဝညဖဖားစနီပရပနညးကတထပဆေတညစာ တာညာ့် အာဘရကံ မည။ 

စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈတာညာ့် အာဘရကံ မညဒနီး ‘‘မညညးစနီတထထိူ ဝညႈကပါ်ႇကပါ်နညနာညႏ၊ ဂါဆေနီငညမထကို ႈ  ထ
နညပယပဝညးမညညးတာညာ့် လာညတထထိူ ဝညႈ နမ ာငညးဆေကို တညပကာညနညးငါညညးမညညး  အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈဒထကို ာ့်  တာညာ့်
မညညး ကာညညး တာညာ့် ပကာညနညးလမ ာနညမညညးကပ စာနကံ ငညဘထထိူ နညးဆေနီမညာ့် လာညညးဒထကို ာ့် ပါ်ပညညပမပႈ
နာညႏ။ အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈပကာငညးမာငညဂလာခပပမညး တာညာ့် မညညး၊ နကံ ငညဒပႈဇနီကို ဝညမညညး  နမ ာငညးဒါငညးဇား
ပဆေပဆေ။”



 

 

 

 

.

 

 
 

.

၃၇

စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈဘထကို း တာညာ့် အာဘရကံ မည ‘‘အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈ ပကာညနညးလမ ာနညမညညးကပ ပပနညခခထိူဝညး
မပ ထိုးဒါငညး၊ အကံ ဝညးမထကို ႈ စကံ ဝညဖဖားပပ၊ တထိူအနီးစားကပအနီးဒပႈပကာငညးမာငညဂလာတာညာ့် မညညး အကံ ဝညးနကံ ငည  
ဒပႈပကာငညးမာငညဂလာတာညာ့် ကပ၊ စားကပအနီးတထထိူ ငညႏမညညး  အကံ ဝညးမာညနကံ ငညတထထိူ ငညႏကပ။  တထိူအနီးခခထိူ
ဝညးမပ ထိုးပါ်ပညညပမပႈမာည ပဂါႇလနီကို ငညးမညညး  ကပနကံ ငညဘထထိူ နညးလာညညးဒထကို ာ့် ပကာငညးမာငညဂလာအကံ ဝညး။’’ 
 စကံ ဝညဖဖားစနီကလာငညး တာညာ့် အာဘရကံ မည၊  နမ ာငညးအနညးကာညညးတထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးအနညးကပ ဆေထကို ႇႎနီကို
နညတထကို နညးဟထိူ း၊ အနညးမာညပရပနညးပတာႇဒထကို ာ့်  ဘာညညးဒါ်ႈစကံ ဝညဖဖားဟာညာ့် ။

စကံ ဝညဖဖားဟညညပယပဝညးနာညႇပပါႇ ပနာႈပညချှေပမညအာဘရကံ မည တာညာ့် အနညး  ဒါငညးခညညး    
ခညညး။ ဘညညဘာညညးမာည မထကို ႈလထထိူညညအာဘရကံ မညကာညညးဆောရပ၊  ကာညညးစနီအာဝညပမပႈမ 
ပကာညနညးႎါး၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး  အာဘရကံ မညမာည နကံ ငညအာဝညဆေမားမ  ပပနညကထိူ နညခခထိူဝညး
မပ ထိုးဒါငညးဒနီး။ ဘညညဘာညညးမာည ကာညညးပဂါ်ညညးပညချှေပမညအထိူ နညးပတာႇ  ပကပာႈကတထ ပကံ ငည
ဒပႈ စကံ ဝညဖဖားဒနီး နကံ ငည နထကို ကညကထကို မညပဒပႈအထိူ နညး။



 
 

 

 

.

၃၈

ပမပႈလာညအထိူဆေငညညး အာဘရကံ မညစနီပဒပႈပယပဝညးလာည တားပအာဒါငညး တားပစာညငညး  
အနညးအနီးဇနီကို ဝည ပမလခထပဆေဒပတည။ တားပစာညငညးဒနီး စနီဒပႈပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် အာဘရကံ မည  
 စနီဒါ်ႈ ‘‘ဒပႈစကံ ဝညဖဖားအနီးမပာတညဒါငညးဇား အနီးမထကို ႈကညပားပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညးကာညညးကတာညညးနနီး    
ဒပႈပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် မညညးနာညႏ။" ဘထထိူ နညပဇပနညး အာဘရကံ မညမာည စနီပတပႈဂါဆေနီငညမထကို ႈ     
ဂပ ထိုးအကို ကညစာအနညး ကထထိူ ဝညးပနီကို နညအထိူ ပနီကို နည လလှူဒပႈ  တာညာ့် တားပစာညငညးဒနီးဟာညာ့် ။



၃၉



 

၅။ ကကာမနမးပစံ ငမဘပထိူ နမး
ကတာႇဘာညမးကကကျောႈကတပ ပစံ ငမဒဂႈ 

အထိူနမးစစံ ဝမဖဖြား

 ကကာမ်းတဇူႈကမံ်ဖာ ၁၆-၂၂

၄၀



 

 ဆောရပစနီဒါ်ႈ တာညာ့် အာဘရကံ မည ‘‘အကံ ဝညးကကံ ပညဂါ်ႇမာည အကံ ဝညးဆေကံ မညဘထိူ နာညႇလာညပမပႈ   
ပကာညနညးႎါး၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး ပနပး ဟာဂရ အနီးပနညးပကံ ငညဆေထိူညညႇအကံ ဝညး၊ မညညးစနီခါ်ႇ
လာညညးအနညး နမ ာငညးအနညးပပပပႈဒပႈပကာညနညး စာအကံ ဝညး။’’

အာဘရကံ မညကာညညးဆောရပ စနီပညညနမ ကံကညပတာညကကံ ပညဘထထိူ နညး အယညကထထိူ ဝညးဆောငညနမညးပလႈ
မာည ကာညညးအာဝညပမပႈပကာညနညးႎါး။ စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈဘထကို းကတထ တာညာ့် အာဘရကံ မည ဒါ်ႈ ‘‘မညညး  
နကံ ငညပမပႈပကာညနညးအနီးမာညညးအထိူ ပခချှေႈ၊ ခခထိူဝညးမပ ထိုးပကာညနညးလမ ာနညမညညးကပ နကံ ငညဂနီကို နညးဘာညညးပပါႇ
လာဝညပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညး။’’ အာဘရကံ မညမာည ပညချှေပမညပပါာ့်ခညညးခညညး ပကပာႈကတထ စကံ ဝညဖဖားဟာညာ့် ။

၄၁



 

 

ဘထထိူ နညပဇပနညး အာဘရကံ မညမာည စနီလာညညးလာည ဟာဂရ။ ဟာဂရ စနီပပပပႈပလႈပဒပႈ  
ပကာညနညးအနီးမာညညးအထိူ ပခချှေႈ၊ အာဘရကံ မညစနီဒပႈအနညးဇနီကို ဝည အထဆေပမလ။ အာဘရကံ မည ဂနီဆေနီငည
ဒပႈစကံ ဝညဖဖား ဒပႈပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် အထဆေပမလ။ စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈ ‘‘အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈအထထိူ ဝည 
ပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် အထဆေပမလ၊ ဘညညဘာညညးမာည အနညးအာဝညမထကို ႈမ ပခချှေႈပကံ ငညဒပႈ
အကံ ဝညး တာညာ့် ကတထ။ အကံ ဝညးနကံ ငညအာဝညပရပနညးမ ကတထပဆေတညစာ တာညာ့် အနညး။’’ 

"အနီးမထကို ႈ ပနီးမညညးဆောရပနနီး နကံ ငညပမပႈပဒပႈပကာညနညးအနီးမာညညး။ ပခချှေႈဒနီး အနညးနကံ ငညမထကို ႈ
ပပါႇ ပကာညနညးပကံ ငညဒပႈအထိူ နညးအကံ ဝညး ကတထတာညာ့် မညညး၊ မညညးစနီတာငညအနညးဇနီကို ဝည အထဆေပတညနာညႏ။ 
အကံ ဝညးနကံ ငညပရပနညး ကတထပဆေတညစာ တာညာ့် အနညး၊ အနညးနကံ ငညမထကို ႈပပါႇ ခခထိူဝညးမပ ထိုးအနီးမပာတညဒါငညး။" 
ဘထထိူ နညပဇပနညး စကံ ဝညဖဖား စနီကဘပ္လေညညပတပႇဇနီကို ဝညအာဘရကံ မည ဒါ်ႈအာဘရာဟကံ မည၊ အနီးမထကို ႈဆောရပမာည 
စနီပတပႇဒါ်ႈ ဆောရာဟာညာ့် ။ ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈ အာဘရာဟကံ မည မထကို ႈ "ကထိူ နညခခထိူဝညးမပ ထိုးတထိူအနီးပါ်ပညည
ပမပႈ"၊ ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈ ဆောရာ မထကို ႈ "ယားကညပားဒါငညးအနီး ပတာညနညးကနီကို ငညးပတာညနညးလမကံ ငညး။”

၄၂



 

 

ဘထထိူ နညလမ ာ စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈဆောရာ ပပပပႈပလႈပဒပႈပကာညနညးအနီးမာညညး စာအာဘရာဟကံ မည၊ 
ခညညဇကို ငညဒနီး အဆောကညအာဘရာဟကံ မည ဟညညဘထထိူ နညးအထိူ ပယာညႈ၊ အနီးမထကို ႈဆောရာမာည ဟညညဘထထိူ နညး 
တနီမညးကထထိူ ဝညး။ ပဂါႇမထကို ႈပကာညနညးဒပာ့် ပခချှေႈဒနီး မထကို ႈအနီးကထထိူတညႏပဒပႈ ပတာႇဘာညညးပကပာႈစကံ ဝညဖဖား၊ 
ကာညညးစနီဒပႈပကာညနညးဒပာ့် ဒနီး ဇနီကို ဝညအထဆေပတညဟာညာ့် ။

၄၃

    စကံ ဝညဖဖား စနီဆေနီငညစာမညးတထထိူ ဝညႈပနာႈပညချှေပမည  အာဘရာဟကံ မည ၊ စနီမမ ာနညး တာညာ့် အာဘရာဟကံ
မည ဒါ်ႈ "ပတပႈပကာညနညးမညညးအထဆေတည အနညးအနီးမထကို ႈလထထိူညညပကာညနညးအနီးမာညညးမညညးအထိူ ပခချှေႈ
ဒနီး၊ မညညးစနီပယာညမညးႎနီကို နညအနညး စနီလလှူဒပႈတာညာ့် အကံ ဝညးနာညႏ။" အာဘရာဟကံ မညမာည ပရပနညးပတာႇ
ပပါႇ ဘာညညးဒါ်ႈစကံ ဝညဖဖား တာညာ့် အနညး။



 

 

အာဘရာဟကံ မည စနီဒါးလာညႎညညး ဘကညတညညးဘကညဇာညနညးအထဆေပတည စနီဇထကို ကညတာငည
ပတပငညးပလာငညဒနီပရပနညးတာည ပကံ ငညလလှူ တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား။ အနညးစနီတနီကို တညဆေပဒပမညာ့် အနညး စနီပကာည
ဒါ်ႈနကံ ငညဘပိူႈ အထဆေပတည၊ ယာမညးပဇပနညးပပါႇ စကံ ဝညဖဖားစနီပကပာႈပလႈ တာညာ့် အာဘရာဟကံ မည 
ဒါ်ႈ "ကနီကို တညကနီကို တည၊ မညညးခထိူ ပရပနညးဆေထ တာညာ့် ပကာညနညးဒပာ့် ဒနီး။ စကံ ငညနညညအကံ ဝညးဟညညနာညႇ  
ပဟာညညညႇ မညညးမထကို ႈတထိူအနီးယကံ ဝညးအကံ ဝညး၊ ဆေနီမညဘာညညးဆေကံ မညဒါ်ႈလာညဘာညညးပဇပနညး ကကံ ပညမထကို ႈ
လထထိူညညပကာညနညးအနီးမာညညးဒပာ့် မညညးအထိူ ပခချှေႈမာည စာနကံ ငညလလှူဒပႈတာညာ့် အကံ ဝညး၊ မညညးကကံ ပညဘထိူႎနီးဒါ်ႈ
ဟကံ ငညးဆေထ တာညာ့် အကံ ဝညး။”

ဇထကို ယာမညးပဇပနညး အာဘရာဟကံ မည စနီကႎနီငညတထထိူ ဝညႈလာညညချှောယကို မညဘပညညး၊ အနညးစနီ 
ပယပဝညး ပထိူ းဒပာ့် အထိူတထကို ၊ အနီးဂနီဟကံကညအထိူ နညး တကံ ငညယကို မညဘပညညး။ အနီးမထကို ႈပထိူ းဒပာ့်  အနညးအနီးဂနီဟကံကည
အထိူ နညးဒနီး မထကို ႈစကံ ဝညဖဖား တထကို နညးပလႈဒပႈ စာအာဘရာဟကံ မည နကံ ငညလလှူဒပႈ တာညာ့် အနညးစကံ ဝည       
တာငညစာပကာညနညးအနညးအထဆေပတည။ အာဘရာဟကံ မညမာည ဟညညဟာဝညးလာညညးဖာညႈ ပထိူ းဒပာ့် ဒနီး 
စနီပယာညမညးႎနီကို နည စနီလလှူဒပႈပပါႇ တာညာ့် အနညးစကံ ဝညဟာညာ့် ။

၄၄



 

၄၅

 စကံ ဝညဖဖားစနီဒါ်ႈတာညာ့် အာဘရာဟကံ မည ‘‘အကံ ဝညးဒပႈကတထ တာညာ့် မညညး၊ အကံ ဝညနကံ ငညဒပႈ ပကာငညး မာ
ငညဂလာ တာညာ့် မညညး၊ ပဂါႇမထကို ႈမညညးဆေနီငညလလှူဒပႈ တာညာ့် အကံ ဝညး ပါ်ပညညပမပႈ ကကံ ပညမထကို ႈပပါႇပကာညနညး  
ကပမပႈမညညးအထိူ ပခချှေႈမာည မညညးကကံ ပညလလှူဒပႈဒထကို ာ့် တာညာ့် အကံ ဝညး။  ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး  ပကာညနညး  
လမ ာနညမညညးကပ နကံ ငညဂနီကို နညးဖပယည  မမ ယညပဒပႈပပါႇလာဝညပါ်ာ့် ပ ပ္လေါ်နညး၊  နကံ ငညဂနီကို နညးပဒပႈ မမ ယညပပါႇ      
ခါညညႇ ပအပမညးပါငညလာညည။  ပဂါႇမထကို ႈ မညညးတညာဝညးလာညညး ပကပာႈပကံ ငညဒါ်ႈအကံ ဝညး၊  ခခထိူဝညး  
မပ ထိုးတထိူအနီးပါ်ပညညပမပႈမာည နကံ ငညဘထထိူ နညးလာညညး ပကာငညးမာငညကလာ လနီကို ငညးပကာညနညးလမ ာနည      
မညညးကပဟာညာ့် ။’’ 



၄၆



၆။ ပစံ ငမရဂနမးအထိူနမး စစံ ဝမဖဖြား
စာအပဆဂတမ 

 ကကာမ်းတဇူႈကမ်ံဖာ ၂၄း၁-  ၂၅ ၂၆၊

၄၇



 

.

 

ဘထထိူ ဝညဂါ်ႇပဒပႈအာဘရာဟကံ မည အနီးမထကို ႈပကာနညးအနညး အထဆေပတညမာည ဟညညဒါငညးပပနည
ဆေနာဝညး။ ဘထထိူ နညပဇပနညး အာဘရာဟကံ မညစနီဆေထိူညညႇလာည ပကံ ငညဆေထိူညညႇအနညးကပ ဟာဝညးပါ်ာ့် ကနီကို ငညး 
ဒနီပဂါ်ညညး ပနီႎါးကပ စာနကံ ငညဟဟာညညညႇဒပႈ ပနီး စာအထဆေပတည။

ႎါညညးလညညပလႈကပတာညအနီကို နညဒါ်နညး ပတာညကကံ ပညလမ ာညနညး၊ စကံ ဝညဖဖားစနီတထကို နညးဟာဝညး 
ပကံ ငညဆေထိူညညႇကပဒနီး နမ ာငညးဟာဝညးကညားလာည ပရဘပကညကာ အနီးမထကို ႈလမ ာနညပနီဒါငညးအဘရာဟကံ မည။

၄၈



 
 

 

ပဂါ်ညညးဆောငညနမညးအနညးဟညညလမ ာညနညးပဒပႈ၊ အာဘရာဟကံ မညမာည ဟညညယာညမညးဟာဝညး။ 
ဘထထိူ နညပဇပနညး ကတထပဆေတညစာ ပကံ ငညပရပနညးအထိူ နညးစကံ ဝညဖဖားမာည ဟညညမထကို ႈပပါႇစာအထဆေပကည။ 
ဘညညဘာညညးမာည ပနီးအထဆေပတည အနီးမထကို ႈပရဘပကညကာမာည ဆေကံ မညအာဝညဆေမားမပမပႈပကာညနညးႎါး။
ဆောညကာညညးစနီဘထိူပမပႈလာည ပကာညနညးအနီးမာညညး၊ အထဆေပကညမာည နကံ ငညဘထိူဆေမားမလာညပပနည 
ကထိူ နညးခခထိူဝညးမပ ထိုးတထိူအနီးပါ်ပညညပမပႈ။

 

 

.

ပရဘပကညကာစနီလညညပလႈ ဒအနီကို ငညဟထကို မညးကထိူ နညးမားအနညး၊ စနီပတာႇဟာဝညးလာည    
ပကံ ငညဆေထိူညညႇဒနီး။ ႎါညညးဒနီးအာဝညလမ ာညနညး အထဆေပကညမာည ဟညညခါ်ႇလာညညး ပရဘပကညကာ။

၄၉



 
 

 

ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အထဆေပတညစနီမမ ာနညးဆေထိူ း တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား စာပရဘပတညကာ၊၊     
စကံ ဝညဖဖား စနီဒပႈပရဘပတညကာ တကံကညတထကို းဇာညနညး ပကာညနညးႎမ ာအယညပခချှေႈ။

စကံ ဝညဖဖားစနီပဒပႈကလာငညး တာညာ့် ပရဘပတညကာ ဇထကို ယာမညးဂနီဒထထိူညညးအနညးတာည တထကို းခချှေိူကညဒနီး 
ဒါ်ႈ ‘‘ပကာညနညးအနီးမာညညးမညညးပခချှေႈဒါငညး နကံ ငညပပနညခါပကံ ငညဆေထိူညညႇ ပကာညနညးအနီးမာညညးမညညး 
ပခချှေႈဒပာ့် ။’’ 

၅၀



 
 

 

ဘထထိူ ဝညစာညမညးပဒပႈခပ နီိုငညဆေငညညးကထထိူတညႏပပပပႈကာညညး ပခချှေႈဒါငညးဒနီး ပလႈဒထကို ာ့်ဟနီကို ကညရာညနညး
ပါ်တထကို း၊ ကပစနီတာငညဒပႈအနညးဇနီကို ဝည ပအးပတာ။ အနီးမထကို ႈပခချှေႈဒပာ့် ခညညး ဆေကံ မညခချှေနီႇလနီကို ညညးလဘထိူ
ညညႇ၊ ကပစနီတာငညဒပႈအနညးဇနီကို ဝည ယာကထကို ပညဟာညာ့် ။  

၅၁



၅၂



၇။ စစံ ဝမဖဖြားဒဂႈကကာငမးမာငမဂလာ 
တာမာ့် ယာကပပို ပမ

 ကကာမ်းတဇူႈကမံ်ဖာ ၂၅း၂၇-  ၃၃ ၂၀၊

၅၃



 

၅၄

ဘထထိူ ဝညဒါငညးပဒပႈပကာညနညးႎမ ာကာညညးဒနီး၊ အနီးမထကို ႈပရဘပတညကာ စနီကပမပႈယာကထကို ပည၊  
အထဆေကည စနီကပမပႈပအးပတာ။  ယာကထကို ပညစနီယလထထိူညည  ပဂါ်ညညးပါ်ာ့် ခပလပပည၊ အနီးမထကို ႈ 
ပအးပတာခညညး စနီယလထထိူညည ပလပပညခပိူႈတထကို ဘပညညး။

ပမပႈလာညအထိူဆေငညညး ပအးပတာစနီယာညညညႇပါ်ာ့် ဘပညညး  ႎနီးပဒပႈပါ်ာ့် ခပလပပည၊    
အနညးစနီကဘပာနညးယာဝညးပထကို မညး၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး  အနညးစနီမမ ာနညးလာည  ပကံ ငညဟထကို မညး    
ပကံ ငညတငညးအထိူ နညး ယာကထကို ပည။  ဘထထိူ နညပဇပနညး ယာကထကို ပည စနီႎနီးဒါ်ႈ  တာညာ့် အနညး‘‘ကဆေနီကို ဝညဒနီမထကို ႈမ
ညညးတာည ပကာညနညးပခချှေႈဒါငညးဒနီး  ဒပႈအကံ ဝညး မထကို ႈနာညႏ။’’ ပအးပတာမာည  ပဂါႇမထကို ႈ အနညး
ဟညညကဘပာနညးယာဝညးပထကို မညး၊ ကဆေနီကို ဝညဒနီမထကို ႈအနညးတာည  ပကာညနညးပခချှေႈဒါငညးဒနီး၊  အနညးစနီ  
ကပရာႈလာညညးပပါႇ ပကံ ငညတငညး အထိူ နညး  ယာကထကို ပညဒနီးဟာညာ့် ။



 

 

၅၅

ဘထထိူ ဝညဂါ်ႇပဒပႈအထဆေပတည၊ အနညးဆေနီငညဒပႈ  ပကာငညးမာငညဂလာခပပမညး  တာညာ့် ပအးပတာ။  
ဘညညဘာညညးမာည အာညညဒပႈအနညး  ပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် ပအးပတာ၊   ပရဘပတညကာ  
စနီဆေထိူညညႇယာကထကို ပည ပရပနညးထာငညပပနညပအးပတာ၊  စနီပယာညခလကံ ဝညး တာညာ့် အထဆေပတည။       
ပရဘပတညကာစနီဒပႈယာကထကို ပည ပခချှေပပညတဆေနီး ပအးပတာ  အနီးမထကို ႈတနီငညတညညး၊ တနီငညခပမပငညး  
ယာကထကို ပညမာည စနီဒပႈအနညးခချှေထို ာ့်ဒထကို ာ့်ဟထိူ းဘပ။ 

အထဆေပတညမာည ငါညညးအနညးဟညညခချှေထိူမညး  အနညးဘထိူပယပဝညးမတထထိူ ဝညႈခချှေနီႇခချှေနီႇ။  ဘထထိူ နညပဇပ
နညး ယာကထကို ပညစနီပလပပညပဒပႈဇထိူ း ပါ်ာ့် ကထိူ နညအနညး၊  စနီဒါ်ႈ ‘‘ကထိူ နည၊ အကံ ဝညးမထကို ႈပအးပတာဟာညာ့် ၊ အကံ
ဝညးဟညညပဒပႈစာညမညးပဟာညညညႇ ပါ်ာ့် လအာညညႇကထိူ နည ၊  စာအကံ ဝညးနကံ ငည ပဒပႈရကံ ပညလာညညး  
ပကာငညး  မာငညဂလာခပပမညး နကံ ငညဒပႈမညညးကထိူ နည။’’ အထဆေပတညမာည စနီထာငညမထကို ႈလာည ပအးပတာ
အခညညး၊  အနညးစနီဒပႈပပါႇ ပကာငညးမာငညဂလာ ခပပမညးဒနီး၊ ပဂါႇမထကို ႈ အနညးဟညညပယပဝညးအထိူ
နညး      အထိူ ႈခမပဝညး ပအးပတာ၊ အာဝညးႎါ်နညး တကံ ငညတညညးတကံ ငညခပမပငညးအနညးမာည စနီပမပႈ
ဒထကို ာ့်ဟနီကို ကညႏဘာညညးပအးပတာ။  



 

 

၅၆

ပဂါႇမထကို ႈ ယာကထကို ပညဖာႇလာညညး ပကာငညးမာငညဂလာခပပမညး ကာညညး ကဆေနီကို ဝညဒနီ
မထကို ႈတာည ပကာညနညးပခချှေႈဒါငညးဒနီး  ပအးပတာစနီဆေနီငညဇာဝညး  စကံ ငညးပပါႇခညညး ယာကထကို ပည။ 
 ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး ဆောညကထိူ နညကာညညးယာညမညးဟာဝညး  ပအးပတာ စနီရနီနညးဒါ်ႈ    
 နကံ ငညကပာမညပယာညမညးႎနီကို နည ႎါးအနညးယာကထကို ပည။

ဘထထိူ ဝညဘာညညးတာညာ့် ပဇပနညး ပရဘပတညကာမာည  ဟညညနာညႇ အထိူ နညး ပပါႇ ဘညညဘာညညး  
 ပအးပတာ ဆေနီငညကပာမည ပယာညမညးႎနီကို နညယာကထကို ပည။  ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အနညးစနီစကံ ငညခပာ
ငညဒပႈယာကထကို ပည ဒပဝညးဟာဝညးပဂါ်ညညးပတာႇ  ပနီႎါးကပ ပါ်ာ့် ဒနီဒထကို ငညး။



 

 

၅၇

ခညညပဂါ်ညညးယာကထကို ပညတာည ပါ်ာ့် ဒနီး၊ အနညးစနီခါ်ႇလာညညးလာည အနီးပနညးဖထကို နညးပခချှေႈ၊    
စနီပမပႈပကာညနညးအနီးမာညညးအထိူကထထိူ ဝညးပလႈအယညပခချှေႈ ကာညညး ပကာညနညးအနီးပနညး အထိူ ပခချှေႈ။ 
စကံ ဝညဖဖားမာည စနီပရပနညးဒပႈယာကထကို ပည ပပနညတထိူအနီးခပပမညး။

ႎါညညးလညညပလႈဟာဝညးကပတာည ဒကနီကို ငညးခါနာနည၊ ဘထထိူ ဝညဟညညဘထထိူ နညးပဒပႈတာည    
အယညကထထိူ ဝညးဆောငညနမညး၊ ယာကထကို ပညစနီယထကို ငညးလာည တထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးအနညးကပ ကာညညး     
ပကံ ငညဆေထိူညညႇအနညးကပ ပတာႇစကံ မညာ့် ဘထကို း တထကို ဆေကံတညပကံ ငညခချှေထိုငညး ပကံ ငညပမပႈအနညးပါ်ပညညပမပႈ    
ကပစနီတကံ နညပတာႇ ႎနီးပဒပႈဇထိူ းဘထကို း ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးဒနီပဂါ်ညညးပဒပႈအနညး အာညညႇနနီးဟာညာ့် ။



 

 

၅၈

ယာကထကို ပညမာည မပအပႈယကံ ဝညးပပါႇအခညညး စနီထာငညပအးပတာနကံ ငညအထိူ နညးပနာႈ ဂနီဆေနီငည 
ပယာညမညးႎနီကို နညအနညး။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး  အနညးစနီပတပႈလာည  တထကို ဆေကံတညအနညးကပကပဒနီး    
စနီဆေထိူညညႇတထိူအနီးပကံ ငညဆေထိူညညႇအနညးကပ  ဒထထိူညညးဟာဝညးဒပႈ  ပါ်ာ့် ပအးပတာ။  ပကံ ငညဆေထိူညညႇကပဒနီး   
စနီဒါ်ႈ တာညာ့် ပအးပတာ "တထကို ဆေကံတညကပကပနနီး မထကို ႈ  ပကံ ငညကပါဝညး ပကံ ငညဒပႈယာကထကို ပည  တာညာ့် မညညး။ 
 ပတပငညးနနီးဘထိူလမ ာညနညးဒါငညး အနညးနကံ ငည ပဒပႈစာညမညးဟာညာ့် ။”

ဘညညဘာညညးမာည ပအးပတာစနီဟညညပ ပ္လေထ ိုတညဒပႈအထိူ နညးပဟာညညညႇ အပပပတညယာကထကို ပည။    
ဘထထိူ နညပဇပနညး ယာကထကို ပညမာည ဟညညဘထထိူ နညးလာညပဂါ်ညညးခချှေနီႇခချှေနီႇ ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးခါနာနညဒနီး။ ႎါညညးဒနီး   
အထဆေပတညမာည ဟညညယာညမညးဟာဝညး၊ ဘထထိူ နညပဇပနညး ကာညညးမာည စနီတနီႇႎနီကို နညခချှေနီႇခချှေနီႇ ကထိူ နညကာညညး။ 
အနီးမထကို ႈကတထပဆေတညစာ ပကံ ငညပရပနညးအထိူ နညးစကံ ဝညဖဖား တာညာ့် အာဘရာဟကံ မညမာည စနီကတထိူညညႇဒပႈ  
တာညာ့် အထဆေပတညစာမညဟာဝညး၊ စကံ ငညနညညမာည စနီပဇာႈညားဘထကို း ယာကထကို ပညစာမညဟာဝညးဟာညာ့် ။



၅၉



 ကကာမ်းတဇူႈကမံ်ဖာ ၃၇-၅၀

၈။ စစံ ဝမဖဖြား ကခကျောမတမလာညမး  ၈။ စစံ ဝမဖဖြား ကခကျောမတမလာညမး  
ယာကပပို ပမကာညမးယာကပပို ပမကာညမး

      တထိူအအးအအပို ငမဟပပို မမးအနမးကဂ    တထိူအအးအအပို ငမဟပပို မမးအနမးကဂ    
  

၆၀



 

 

 

 

 

ဘထထိူ ဝညဟညညလမ ာညနညးပဒပႈဆောငညနမညးအနညး၊ ယာကထကို ပညမာည ဟညညဂါ်ႇ၊ အနညးစနီဒါ်ႈတာညာ့်
ပကာညနညးကပမပႈအနညးပခချှေႈဒပာ့်  အနီးမထကို ႈပယာတပတည ‘‘မညညးဟာဝညးတထထိူ ဝညႈဟကံ ငညး ပနီဒါငညးမညညး
ကပ အနညးအနီးခချှေထိုငညးပထိူ း ကာညညး ဘပနာညႏ။’’

ပယာတပတညဒနီး မထကို ႈပကာညနညးကပမပႈကထိူ နညအနညး ဒပဇပနညးအာဝညႎါ်နညး တကံ ငညပခပငညး
အထအနီကို မညပါဝညးအနညးမာည အနညးဒါ်ႈအထိူ နညး အနညးနကံ ငညမထကို ႈ တထိူအနီးပခချှေႈတထထိူ ဝညႈပမနညး ပနီဒါငညး
အနညးကပ၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး  ပနီဒါငညးအနညးကပ စနီစကံ ငညးအနညး။ ဘထထိူ ဝညပဒပႈပယပဝညး 
ပယာတပတညတာည ပနီဒါငညးအနညးကပကပဒနီး၊ ကပစနီကမညးလာညအနညး စနီယကံ ငညးႎနီကို နည တာညာ့် တထိူအနီး
လညညးကပ။

၆၁

        



;
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တထိူအနီးလညညးကပမာည စနီယထကို ငညးဟာဝညးလာည ပယာတပတညဒနီး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပည။ အနီးမထကို ႈ  

ကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး မထကို ႈကနီကို ငညးဒါငညး အနညးအနီးပဂါ်ညညးပါ်ာ့် ရနီမညး လပလပငညးပအပမညးနာညညး။ ကပစနီ
ယကံ ငညးႎနီကို နညလာညပယာတပတည တာညာ့် တထိူအနီးဒါငညးအထိူ ပခချှေႈ အနညးအနီးမထကို ႈတထိူအနီးခပပမညး။ ပယာတပတည
မာည ပဂါ်ညညးပရပနညးဟာဝညးခချှေနီႇခချှေနီႇ ပတာႇတားကညပားအနညး၊ အနီးမထကို ႈစကံ ဝညဖဖားမာည စနီဒပႈ
ပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် အနညး။

၆၂

အာညညႇႎနီးကပတာည ပါ်ာ့် ခပလပပည ပနီဒါငညးအနညးကပ စနီပတပႈကဘပပႈလာညကဘပ ထိုကည
ႎါးကပပယာတပတည ကယကံ ဝညကဆေထိူ းနမ ာမညးတထကို ဆေကံတည။ ႎါညညးဒနီး ကပစနီပတပႈႎနီးလာညကဘပ ထိုကည
ပပနညနမ ာမညးဒနီး စနီနမ ပတာညာ့် ကထိူ နညကပ ခလကံ ဝညးဒါ်ႈ ‘‘ပယာတပတညအပ ဟညညကညားတထကို ဆေကံတည
ဂကံကညယာညမညးပဟာညညညႇ။’’ ဘထထိူ နညပဇပနညး ကထိူ နညကပမာည ပပနညလာညပပါႇ ပနာႈဘထိူပပပာည
ပနာႈဘထိူခချှေနီႇပပါႇခညညး။ 



 

အနီးမထကို ႈယားကညပားအနညး ကကံ ပညပယာညခလကံ ဝညးဒါ်ႈ နမ ာငညးပယာတပတည ပလပပညအထ
ပဂါ်ညညးပတာႇအနညးမာည ပယာတပတညစနီႎနီးထပငညးဒါ်ႈ တာညာ့် အနညး ပဂါႇမထကို ႈအနညးယကံ ဝညး စကံ ဝညဖဖား။
ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး ယားကညပားအနညးမာည စနီဟညညဆေနီငညဇာဝညး စနီဒပႈအနီးကမညးဟာဝညး
ခပကံငညးအထိူ နညးပယာတပတည။ ပယာတပတညဒနီး အနညးဘညညပဂါ်ညညးစကံ မညာ့် ပခပငညးပထာညငညမာည 
အနညးအထိူ နညးပမပႈပဆေတညစာ တာညာ့် စကံ ဝညဖဖား။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈဘထကို း
ပကာငညးမငညဂလာ တာညာ့် အနညး။

 

 

 
 

 

 

ပယာတပတညဒနီး အနညးဘညညဘထိူပမပႈစကံ မညာ့် အပပပတညမာည အနညးဟညညကတထိူ ႈပဂါ်ညညး    
ပခပငညးပထာညငည။ ဇထကို ဂနီပဂါ်ညညးပယာတပတညတာည ပခပငညးပထာညငညဒနီး၊ တားကညပားဒါငညး
ကနီကို ငညးအနီဇနီပည စနီဂနီပပနညလာညပနာႈခချှေိူကညခချှေကည ပဂါႇလနီကို ငညး ပကံ ငညအထအနီကို မညပါဝညးအနညးအယညမပ ထိုး။
 အမာတညအနညးကပမာည အာဝညဘယညမ ကာညႈကလာငညးဒပႈ ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈ အနညးအနီးမထကို ႈ 
ပကံ ငညအထအနီကို မညပါဝညးအနညးအယညမပ ထိုးကာညညးဒနီး။

၆၃



 
 

 

 

 
 

စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈအထိူ နညး တာညာ့် ပယာတပတည ညာနညပကံ ငညဆေမား ကာညႈကလာငညးနမ ပ ပကံ ငညအထအနီကို မည  
ပါဝညး။ တားကညပားဒါငညးဖာပရာဒနီး အနညးနာညႇအထိူ နညးမထကို ႈတာည ပယာတပတည ပမပႈညာနညအနညးအနီး
ဆေမားကာညႈကလာငညးနမ ပအနီးနာညႇ ပကံ ငညဆေနီငညဒါ်ႈ ပကံ ငညအထအနီကို မညပါဝညး။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး   
အနညးစနီဒပႈပယာတပတည ပလပပညဇထိူ းပါ်ာ့် အနညး။ ပယာတပတညမာည ကာညႈကလာငညးနမ ပ စနီဒါ်ႈလာည 
‘‘ပတပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညနနီး စကံ ဝညဖဖားနကံ ငညဒပႈကပကံဝညးဟထကို မညး ခလထထိူ ဝညးဒါး ပထိူဆောငညနမညး၊ ႎါညညးဒနီး      
စနီနကံ ငညဒပႈဘထကို း ပဖးကနီနညး အပတညပကံ ငညဟထကို မညးပကံ ငညဒါး ပထိူဆောငညနမညးဟာညာ့် ။’’

၆၄

ဘထထိူ နညပဇပနညး တားကညပားဒါငညးဖာပရာဒနီးမာည ဟညညကပ ထိူကညဟညညကပမပႈပဒပႈပပါႇ 
ပယာတပတည၊ အနညးစနီဒပႈပယာတပတည  ပပနညတားကညပားဒပာ့်   တကံ ငညကနီကို ငညးဒနီးအထိူ ပခချှေႈဟာညာ့် ။ 



 

 

.

 

အနီးမထကို ႈပဖးကနီနညး အပတညပကံ ငညဟထကို မညးပကံ ငညဒါးဒနီး အာဝညႎါ်နညးလထထိူညညအနညးပပနညတကံ ငညပခပငညး
ကနီကို ငညးအနီဇနီပည၊ အနီးမထကို ႈကနီကို ငညးခါနာနည ပါ်ာ့် ဒနီပဂါ်ညညး ယာကထကို ပည ကာညညး အနီကို ငညဟထကို မညးအနညးမာည 
ဂနီပပနည ပဖးကနီနညး အပတညပကံ ငညဟထကို မညးပကံ ငညဒါး။

ဇထကို ယာမညး ကပကံဝညးဟထကို မညးခလထထိူ ဝညးဒါး ပခပငညးပထိူဆောငညနမညးဒနီး၊ ပယာတပတည စနီကလာငညး
ဒါ်ႈ တာညာ့် တထိူအနီးကနီကို ငညးလမကံ ငညးအနညးကပ ပဒပႈကစကို အထိူ နညးဒထကို ာ့် ပကံ ငညဟထကို မညးကပပါ်ာ့် အနညး။ ဘထထိူ ဝညစာညမညး
ပဒပႈတာည ဇထကို ယာမညးပဖးကနီနညး အပတညပကံ ငညဟထကို မညးပကံ ငညဒါး ပခပငညးပထိူဆောငညနမညးဒနီး၊ ပယာတပတည 
စနီႎနီးပတပႈပကံ ငညကစကို အထိူ နညးကပဒနီး စနီယကံ ငညးလာည တာညာ့် တထိူအနီးကပဒနီး နမ ာငညးကပပမပႈ ပကံ ငညနကံ ငညဟထကို
မညး။

၆၅



 

 

 

 

 

ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး ယာကထကို ပညစနီဆေထိူညညႇလာည ပကာညနညးအနညးကပ ဟာဝညးဇထထိူ ဝညႈ      
စာနကံ ငညဟထကို မညး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပည။ ဘထထိူ ဝညစာညမညးကပတာည ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပည ကပကကံ ပညပဒပႈကညား 
ပယာတပတညမာည ကပအာဝညကအာညမညးမ အနီးမထကို ႈႎါးကပပယာတပတညဒနီး။ မထကို ႈလထထိူညည ပယာတပတည 
ဂနီကအာညမညးအထိူ နညး ပနီဒါငညးအနညးကပ။ 

ပယာတပတည စနီစာမညးတထထိူ ဝညႈပနာႈပနီဒါငညးအနညးကပဒနီး ခလာညညးအာဝညခလာညညး။   
ႎါညညးဒနီး အနညးစနီႎနီးဒါ်ႈလာည တာညာ့် ကပ ‘‘ပပခထိူယကံ ဝညး၊ အကံ ဝညးနနီး မထကို ႈပပါႇႎါးပပ ပယာတပတည
ဟာညာ့် ။ ပပဆေကံ မညပရပနညးစကံ မညာ့်  မပ ထိုးအနီးဘထိူပပနည ယကံ ငညးဟထကို မညးအကံ ဝညး နမ ာငညးပပနညခါ ပကံ ငညဆေထိူညညႇအနီး
မာည၊ အနီးမထကို ႈစကံ ဝညဖဖားအခညညး ဟညညပတပႈအနီးပဇဝည ႎနီးပရပနညးပပနညအနီးခချှေနီႇ။ ပပစနီခခါညညး
ပဒပႈပဂါ်ညညး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပညနနီး။ ဆောညပပပရပနညးဘာညညးပဇပနညး အကံ ဝညးစနီနကံ ငညဆေမားလာည   
ကပဇာညညညဒပႈ စာနကံ ငညကကံ ပညကပကံဝညးဟထကို မညး တထိူအနီးအနီကို ငညဟထကို မညးပပပါ်ပညညပမပႈ။’’

၆၆



 
 

 

 

ယာကထကို ပညဒနီး အနညးဘညညဂါ်ႇစကံ မညာ့် မာည အနညးခခါညညးဟာဝညး ပတာႇအနီကို ငညဟထကို မညး  
အနညးကပ စနီဟာဝညးပဂါ်ညညး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပည။ အာညညႇယာညမညးအနညးမာည အနညးဟညညဒပႈ  
အထိူ နညးဒထကို ာ့်ပကာငညးမာငညဂလာ တာညာ့် ပကာညနညးအနီးမာညညးအနညးကပ ပတာညနညးပခချှေႈဟာညာ့် ။ 

၆၇

ဘထထိူ ဝညႎနီးစာညမညးကပတာည ပါ်ာ့် ခပလပပညပဂါ်ညညးကပ၊ ကပစနီကလာငညးပပါႇ  တာညာ့် ကထိူ နညကပ  
အနီးမထကို ႈယာကထကို ပည၊ ကပစနီဒါ်ႈ "ပယာတပတညအပ ညပကံမညယာညမညးမ အနညးဂနီပဂါ်ညညးအထိူ နညး။" ကထိူနညကပ
ယာကထကို ပညမာည ဟညညပပပာညတခထထိူညညးပပါႇဟာညာ့် ။ 



 
 

. 

၆၈

ကတထပကံ ငညပရပနညးအထိူ နညးစကံ ဝညဖဖား တာညာ့် အာဘရာဟကံ မညမာည  စနီပလႈပဒပႈဇထိူ း ပါ်ာ့် အထဆေပတည
ယာညညညႇပါ်ာ့် အထဆေပတည စနီပလႈဇထိူ းဘထကို း ပါ်ာ့် ယာကထကို ပည စာမညဟာဝညး၊ ႎါညညးဒနီး စနီကတထိူညညႇ    
ဟာဝညးပကာညနညးယာကထကို ပည အထိူကထထိူ ဝညးပလႈအယညပခချှေႈ  ကာညညး  တထိူအနီးပခပငညးအနီကို ငညဟထကို မညး
အနညးကပစာမညဟာဝညး။ တထိူအနီးကပအနီးကထထိူတညႏပလႈပဒပႈ တကံ ငညပကာညနညးယာကထကို ပည အထိူကထထိူ ဝညး
ပလႈအယညပခချှေႈဒနီး အနညးဟညညမထကို ႈပပါႇ ခခထိူဝညးမပ ထိုးအထတပရလ အထိူကထထိူ ဝညးပလႈ အယညခခထိူ
ဝညးဟာညာ့် ။



၆၉



၉။ စစံ ဝမဖဖြား ကရာႈလာညမး
ကမာကဆ

 ကကာမ်းလညက်လႈဟာဝ်း ၁-၄

၇၀



 

ပဂါ်ညညးဆောငညနမညးအနညးဟညညလမ ာညနညး ဟညညပမပႈပဒပႈလာညဘထကို း တားကညပားဒါငညး  
အနီးတမာညညးအထိူ ပခချှေႈ တထထိူ ဝညႈပမနညးကနီကို ငညးအနီဇနီပည။ အနီးမထကို ႈပကံ ငညပရပနညးပဒပႈ ပယာတပတည တနီငည
ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညမာည ဟညညပႎါ်တညကမာညႈဟာဝညး။ ပဂါႇမထကို ႈ အထတပရလကပ ဟညညက
တာႈဂနီကို နညးပဒပႈတနီကညတနီကည၊ အနီဇနီပညကပမာည ဟညညယကံ ဝညးကပ။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အနီဇနီပည
ကပကပဒနီး စနီဆေထိူညညႇလာည အထတပရလကပ ပပနညခါပကံ ငညဆေထိူညညႇကပဟာညာ့် ။ 

ႎါညညးယာညမညးဘထထိူ နညဟာဝညးပယာတပတည အနီးမထကို ႈပကာညနညးႎါးအနညးကပမာည ဟညညကတာႈ
ဂနီကို နညးပဒပႈပပါႇခညညး။ ကပမာညပဂါ်ညညးဟာဝညးလထထိူညည ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး ပတာညကကံ ပညလမ ာညနညး။ 
အနီးမထကို ႈကပပါ်ပညညပမပႈဒနီး အနီးစနီပတပႇဒါ်ႈလာည တာညာ့် ကပ ခခထိူဝညးအထတပရလ။

၇၁



 

 

ဘထထိူ ဝညပယပဝညးတားကညပားဒါငညးဖာပရာတာည အထတပရလကပဟညညဂနီကို နညးပဒပႈ၊ အနညး
စနီဒပႈအမနီငညး နမ ာငညးအနီးပယာညမညးႎနီကို နညဒထကို ာ့် ပကာညနညးအနီးမာညညး ပကံ ငညပပပပႈအထတပရလကပပါ်ပညည
ပမပႈ၊ ပစတညဟပညပခပငညးလပလပငညးပအပမညးနာညညးဟာညာ့် ။

အနီဇနီပညကပဒနီး စနီဆေထိူညညႇ အထတပရလကပ ပရပနညးဂါငညး၊ပရပနညးခပလပပည အာဝညႎါ်နညး  
ဆေထိူညညႇကပပရပနညးဒပႈဘထကို း လမကံ ငညးစာကပ။ ဇနီကို ငညးပရပနညးကပကပဒနီး မပအပႈကနီနညးဒညညး ကပာမညး
ပပါႇအခညညး။ ဘညညဘာညညးစကံ မညာ့် ပဇပနညးမာည စကံ ဝညဖဖားဂနီတထထိူ ဝညႈပမနညး ဒပႈပကာငညးမာငညဂလာ 
တာညာ့် အထတပရလကပ၊ ကပမာည ခပပနညးနာညႇလထထိူညညဂနီကို နညးပဒပႈတနီကညတနီကညဟာညာ့် ။

၇၂



 

 

ဇထကို ယာမညးဒနီး စနီပမပႈအနီးပနညးအထတပရလအထိူပခချှေႈ ပပပပႈပမပႈပကာညနညးအနီမာညညး။     
ကာညညးဒနီး အထိူ ပနီးအထိူ ပမနညးမာည စနီခပ ထိုငညးအထိူ နညးပကာညနညးဒပာ့် ကာညညး ထနညဘယညကာညညးတာညာ့်
လာညခပ ထိုငညးအထိူ နညး။ 

ႎါညညးဒနီး ကာညညးစနီဟပညပကာညနညးဒပာ့် ဒနီး တနီငညဂပ နီိုကည အနညးအနီးဆေမားပထထိူညညး စနီပပ ပ္လေႈ 
အထိူ နညး တကံ ငညလပလပငညးပအပမညးနာညညး ဒနီပမပႈဘပညညးယကို မညဇား၊ စနီဒပႈအထိူ နညး ပနီလထကို ညညးအနညး 
ပဂါ်ညညးပညညတထထိူ ဝညႈ။ 

၇၃



 

 

ဘထထိူ ဝညပဒပႈပယပဝညး ပကာညနညးလထကို ညညးတားကညပားဒနီးတာည ပကာညနညးဒပာ့် အနီးပဂါ်ညညးအထိူ နညး
ပခပငညးဂပ နီိုကည၊ အနညးစနီပတပႈကပပညခချှေထိုငညး ဘာညညးပကာညနညးအရာငညးအနညး။ အနညးစနီစာငညဘထကို း 
မာပကာညနညးဒပာ့် ဒနီး ပဒပႈခပကံဝညးဒပႈ။ ဘထထိူ ဝညဒါငညးပကာညနညးဒပာ့် ဒနီး ပကာညနညးလထကို ညညးတားကညပား    
စနီတာငညဒပႈ အနညးဇနီကို ဝညပမာပဆေ။

ပမပႈလာညအထိူဆေငညညး ပမာပဆေစနီပဒပႈပယပဝညး အနီဇနီပညကပအထိူ ပခချှေႈ ဂနီငါ်ႈ         
အထတပရလကပအထိူ ပခချှေႈ။ ဘထထိူ နညပဇပနညး ပမာပဆေ စနီရနီနညးလာညခပပလာညညး အထတပရလ 
ပခချှေႈဒနီး။  

၇၄



 

 

ပမာပဆေစနီထာငည နကံ ငညအာဝညပမပႈမ ဆေထပယပဝညး၊ အနညးစနီကယာငညပယာညမညးႎနီကို နညဖာညႈ   
အနီဇနီပညဒနီး၊ စနီဟာဝညးတနီႇႎနီကို နညဟာညာ့် ။ ဘညညဘာညညးမာည ဂနီပမပႈအထိူ နညး တထိူအနီးအထိူ ပခချှေႈ ပဒပႈ
ပယပဝညးဒထကို ာ့် ဘညညဘာညညးပရပနညးဟာဝညးအနညး။ 

ဘထထိူ ဝညနာညႇတားကညပားဒါငညးတာည ပလာညငညဘညညဘာညညးပရပနညးဟာဝညး ပမာပဆေ၊ 
အနညးစနီရနီနညး ဒါ်ႈနကံ ငညကယာငညပယာညမညးႎနီကို နညပပါႇ ပမာပဆေ။ ပမာပဆေမာည စာအနညး     
နကံ ငညပလာညတညဘထထိူ နညဒပဖးပလမ ဒနီး အနညးစနီဒပဝညးဟာဝညးပဂါ်ညညး ပါ်ာ့် ပခပငညးဘပညညးပါငညဒါငညး   
ဒနီခညပာနညးဒထကို ငညး ပါ်ာ့် ကနီကို ငညးအနီဇနီပည။ 

၇၅



 

 

ပမာပဆေမာည စနီပရပနညးတထိူအနီးခချှေထိုငညးပထိူ း ပဂါ်ညညးဟာဝညးလာည ပါ်ာ့် ဘပညညးပါငညဒါငညးဒနီး၊
အနညးစနီခါ်ႇလာညညးလာညအနီးပနညး စနီပမပႈပဒပႈလာည ပကာညနညးအနီမာညညး အယညပခချှေႈဟာညာ့် ။

ပမပႈလာညအထိူဆေငညညး ဇထကို ယာမညးဂနီခချှေထိုငညးပမာပဆေတာည ပထိူ း၊ အနညးစနီပဒပႈပယပဝညးလာည 
ယကို မညဘပညညး အထိူ ပညချှောမည အနီးငညညးကပ္လေ ထ ိုႇ။ ငညညးဘညညကပ္လေထ ိုႇလာနညးပတပငညးယကို မညဒနီးမာည   ယကို
မညဒနီး ဆေကံ မညအာဝညကပ္လေ ထ ိုႇမ။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အနညးစနီဟာဝညးငထကို ကညတထထိူ ဝညႈလာည ပါ်ာ့် ဒနီး   
စာညမညစာညမည။ ဇထကို ယာမညးဘာညညးတာညာ့် ပဇပနညး စကံ ဝညဖဖား စနီပကပာႈတာညာ့် အနညး ဒါ်ႈ ‘‘ပမာပဆေ၊ 
ပထိူညညႇခနပပညမညညး။ ဒနီဂနီဇကံ ငညးမညညးဒနီး မထကို ႈဒနီပထာညတည၊ ဒနီမပာတညနာညႏ။’’ 

၇၆



 

 

စကံ ဝညဖဖားကလာငညး တာညာ့် ပမာပဆေ ဒါ်ႈ ‘‘အကံ ဝညးပယပဝညးလာည တထိူအနီးအကံ ဝညးကပ ကတထိူ ႈ
ကညားယာဝညး ကနီနညးဒညညး။ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး အကံ ဝညးနကံ ငညဆေထိူညညႇမညညး ဟာဝညးဇထိူ း  
ပါ်ာ့် တားကညပားဒါငညးဖာပရာ၊ စာအထတပရလကပ နမ ာငညးပလာညတညဘထထိူ နည ဒပပနညခါပကံ ငည  
ဆေထိူညညႇအနီး ပါ်ာ့် ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး။ အကံ ဝညးနကံ ငညဒပႈတာညာ့် ကပ ကနီကို ငညးခါနာနည၊ ကနီကို ငညးဒနီး      
အနညးမထကို ႈကနီကို ငညး ပကံ ငညဒပႈအထိူ နညးအကံ ဝညးကတထ စာနကံ ငညဒပႈတာညာ့် အာဘရာဟကံ မည၊ အထဆေပတည၊         
ယာကထကို ပညဟာညာ့် ။’’ 

ပမာပဆေ စနီႎနီးပမမ ာႇဒါ်ႈ ‘‘ဘာညညးပမမ ပ အကံ ဝညးနကံ ငညကလာငညး၊ ဆောညတထိူအနီးကပကပဒနီး 
ပမမ ာႇအကံ ဝညးဒါ်ႈ ‘ပခချှေႈပမမ ပ ဆေထိူညညႇမညညးပဒပႈ’။’’ စကံ ဝညဖဖားစနီႎနီးဒါ်ႈ တာညာ့် အနညး ‘‘ပကံ ငညမထကို ႈ   
အကံ ဝညးနနီး မထကို ႈလထထိူညညအကံ ဝညးဟာညာ့် ။ မညညးစနီဟာဝညးကလာငညးနမ ပ တာညာ့် ကပ ဒါ်ႈ 'အနီးဆေထိူညညႇအကံ ဝညး
ပဒပႈမာည ဂနီမထကို ႈလထထိူညည ပခချှေႈအနီးဒါ်ႈ မထကို ႈအကံ ဝညးဒနီးဟာညာ့် ။' အနီးဒနီးမထကို ႈ ဇနီကို ဝညအကံ ဝညးပဆေပဆေဟာညာ့် ။’’

၇၇



 

ပမာပဆေစနီအာဝညဆေနီငညဟာဝညးမ၊ ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈ အာရထကို နည  
အနီးမထကို ႈပနီအနညး ပတာႇပရပနညးပပနညဘကံ ဝညဖနီကို ငညးအနညး စာနကံ ငညကပဇာညညည တာညာ့် အနညးဟာညာ့် ။    
စကံ ဝညဖဖားမာည ဒပႈဆေတထ တာညာ့် ပမာပဆေကာညညးအာရထကို နည စနီဒါ်ႈ ‘‘တားကညပားဒါငညးဖာပရာ
ဒနီး  နကံ ငညကလာငညးဒညညးပပါႇ အခညညးနာညႏ။’’

၇၈



၇၉



 

၁၀။ ကဖြးဒါငမးကပထိူ ဝမးမကျေ ပိုး

 ကကာမ်းလညက်လႈဟာဝ်း ၅-၁၀

၈၀



 

 

 

 

 

၈၁

    
ပမာပဆေကာညညးအာရထကို နည စနီဟာဝညးကလာငညး တာာ့် ညတားကညပားဒါငညးဖာပရာ    

"စကံ ဝညဖဖားအထတပရလကပ ဒါ်ႈ 'ပပ ပ္လေႈလညညပလႈႎနီး တထိူအနီးအကံ ဝညးကပ'။"  ဘညညဘာညညး
မာည တားကညပားဒါငညးဖာပရာဒနီး  ဘထထိူ နညဒအာဝညပပ ပ္လေႈႎနီး ၊  အနညး ဟညညဆေပာ့် ကညပာႈဘထကို း
ကာညညး၊ ဘထထိူ နညပဇပနညး  ခပပနညး အနညးဟညညဆေထိူညညႇအထတပရလကပ  ပရပနညးကပာမညးမမ ယညဘထကို း 
 ခထိူအာညညႇနနီး။ 

တားကညပားဒါငညးဖာပရာဒနီး၊ ပဂါႇမထကို ႈ အနညးဂနီထပငညး  အာဝညဆေနီငညပပ ပ္လေႈႎနီး       
အထတပရလကပဒနီး၊ စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈပဖးဒါငညးကထထိူ ဝညးမပ ထိုး  နမ ာငညးပဇာႈ ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး။  
စကံ ဝညဖဖားဒါးပဖးဒါငညးကထထိူ ဝညးမပ ထိုးဒနီး စနီနမ ပဆောကညပဆေ ထနညပမမ ပအနညးပမပႈ တာနညခထကို းဒါငညး     
မမ ယညခထိူ ဖဖားပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပည ကာညညး  တားကညပား ဒါငညးဖာပရာဒနီး။ 



 

 

 

 

၈၂

စကံ ဝညဖဖားဒါးတာနညခထကို းအနညး စနီခလာညညးပရပနညးဒပႈ လပလပငညးပအပမညးနာညညးဒနီး       
နမ ာငညးပပနညဒထကို ာ့်ပအပမညးနမ ာမညး ပါ်လပလပငညး။  ဘညညဘာညညးမာည အနညးဂနီတနီကို ဝည  အာဝညဆေနီငညပပ ပ္လေႈ
ကပႎနီးဟာဝညး။

စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈဘထကို းအရထကိုကည နမ ာငညးပလပပညနထကို ကညဒထကို ာ့် ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး ပါ်ကနီကို ငညး။      
ဘထထိူ ဝညဘာညညးတာညာ့် ပဇပနညး တားကညပားဒါငညး စနီမမ ာနညးပမာပဆေ နမ ာငညးအနညး လာညညးႎနီကို နညဒထကို ာ့်  
အရထကိုကညကပကပဒနီး။ အရထကိုကညကပကပဒနီး ကကံ ပညယာညမညးဟာဝညးဒထကို ာ့်မာည  တားကညပား ဒါငညးဖာ
ပရာဒနီး ဆေကံ မညတနီကို ကညဂနီတနီကို ဝညအထိူ နညး၊ အနညးအာဝညပပ ပ္လေႈႎနီးမ အထတပရလကပ။



 

 

 

 

 

၈၃

စကံ ဝညဖဖားစနီပပ ပ္လေႈဟာဝညးဘထကို း ပရာညညညးကာညညးဆေထကို ဟထကို ။ ဘထထိူ ဝညဘာညညးတာညာ့် ပဇပနညး   
တားကညပားဒါငညးဖာပရာ စနီပတပႇလာညပမာပဆေကာညညး အာရထကို နည စနီဒါ်ႈ"ဆောညပါညညး
ဘယညလာညညးႎနီကို နည ပရာညညညးကာညညးဆေထကို ဟထကို ကပကပနနီး  အကံ ဝညးနကံ ငညဆေထိူညညႇ ကပလညညပလႈ  
ဟာဝညးဒထကို ာ့်ပပါႇ။"  ပမာပဆေစနီမမ ာနညးဆေထိူ းတာညာ့် စကံ ဝညဖဖား၊ စကံ ဝညဖဖားမာည တညာဝညးဒပႈ ပကပာႈ  
မမ ာနညးဆေထိူ းအနညး၊ စနီလာညညးႎနီကို နညဒထကို ာ့် ပရာညညညးကာညညးဆေထကို ဟထကို ပါ်ပညညပမပႈ။ ဘညညဘာညညးမာည 
 တားကညပားဒါငညးဒနီး စနီအာဝညပပ ပ္လေႈႎနီးဟာဝညးမကပ။

ဘထထိူ နညဒပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပပဖးပယာညကာ  ပဇာႈတနီငညတထကို ဆေကံတည ပကံ ငညခချှေထိုငညးကပ   
ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး ဒပႈကပယာညမညးႎနီကို နညဒထကို ာ့်။ ကကံ ပညဘာညညးပဇပနညးမာည တားကညပားဒါငညးဒနီး 
အာဝညပပ ပ္လေႈမ အထတပရလကပ လညညပလႈႎနီးဟာဝညး။ 



 

 

.

 
 

 

 

 

၈၄

ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖား စနီဆေထိူညညႇလာညပမာပဆေ ပတပႈကႎမ ါငညး စနီဖပာဝညႎနီကို နညဟာဝညး ပတာႇ
ခထိူ း လအာညညႇတားကညပားဖာပရာ။ ဘထထိူ ဝညပရပနညးအနညးတာညာ့် ဘာညညးပဇပနညး၊  ဘထထိူ နညဒ အထတ
ပရလဂါဆေနီငညမထကို ႈအနီဇနီပညကပပါ်ပညညပမပႈဒနီး ဟညညပလႈပဒပႈဒထကို ာ့် ကတထကို ႇ  ဒနီဆေပဝညး။  ဘညညဘာ
ညညးမာည  တားကညပားဒါငညးဒနီး စနီညပကံမညဆေနီငညပပ ပ္လေႈႎနီးမ  အထတပရလကပ။ 

ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖား စနီဒပႈဘထကို းပပ ထိူဝညးဒါငညးပဇာႈပလႈ။  ပဂါႇမထကို ႈပပ ထိူဝညးဒါငညးကပဒနီး   
ပဇာႈပလႈပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး၊ ဂါဆေနီငညမထကို ႈပကံ ငညတနီႇပကံ ငညဆေကံ မညး ပခပငညးကနီကို ငညးဒနီးမာည  ဟညည
လမ ပဝညလမ ပကညႎနီကို နညဒထကို ာ့်။ ဒပဇပနညးအာဝညႎါ်နညး  အနီးမထကို ႈတထိူအနီးကပအနီးပဂါ်ညညး ရာညညညႇခပလပပည   
ပါ်ပညညပမပႈမာည ဟညညယာညမညးဒထကို ာ့်။  ဘထထိူ နညပဇပနညး တားကညပားဒါငညးဖာပရာ  စနီပတပႇလာည
ပမာပဆေကာညညးအာရထကို နည စနီဒါ်ႈ ‘‘အကံ ဝညးဟညညပရပနညးကလထိူညညႇကပလပပည၊ ပပဟညညဘထထိူ နညး 
ဟာဝညးနာညႏ။’’ ဘထထိူ နညပဇပနညး ပမာပဆေစနီမမ ာနညးဆေထိူ း  အနီးမထကို ႈပပ ထိူဝညးဒါငညးကပဒနီးမာည ဟညညဟဟပႈ
ပယနညဟာဝညးပပါႇ။



 

 
 

၈၅

ကကံ ပညဘာညညးပဇပနညးမာည တားကညပားဒါငညးဒနီး  ဟညညႎနီးကလထိူညညႇထပငညပဒပႈဘထကို း ၊
အနညးအာဝညပပ ပ္လေႈမ အထတပရလကပ လညညပလႈႎနီးဟာဝညး။

    ပဂါႇမထကို ႈဘာညညးပဇပနညး စကံ ဝညဖဖားစနီပပ ပ္လေႈဒပႈဘထကို း  ႎအမထကို ငညာ့် ကပ  ပလပပညပဇာႈ တကံ ငညပခပငညး 
ကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး ပါ်ကနီကို ငညး။  ဘထထိူ နညပဇပနညး အနီးမထကို ႈႎအမထကို ငညာ့် ကပကပဒနီးမာည ဟညညလမ ယညလာညဟထကို မညး
ဒထကို ာ့်ဘထကို း ပကံ ငညတနီႇပကံ ငညဆေကံ မညႈအထိူ နညးကပ  အနီးမထကို ႈပကံ ငညဘထိူငါ်ႈလကံကညပပ ထိူဝညးအနီးဘထထိူ နညဒထထိူ ဝညး။



 
 

 

 

 

၈၆

    ႎါညညးဒနီး စကံ ဝညဖဖားစနီဒပႈလာညဘထကို း ဘပညညးအာညႇဘကံ ငညႎနီကို နည ဘပညညးအထကို ညညး ဆေငညညး      
ပခပငညးကနီကို ငညးအနီဇနီပညဒနီး ပါ်ကနီကို ငညး။  ပဂါႇမထကို ႈအနညးအာညႇယာဝညး အနီဇနီပညကပ ကကံ ပညဘထိူဆေမား  
ပလႈခရာညညညႇခကံ ဝညပခချှေႈ။ ဘညညဘာညညးမာည အနီးမထကို ႈပါ်ာ့် ဒနီပဂါ်ညညး အထတပရလကပအခညညး  
 စနီဂနီပ ပ္လေါငညအထိူ နညး။

အနီးမထကို ႈပဖးဒါငညးတနီမညးမပ ထိူးဒနီး ကကံ ပညပဇာႈပဒပႈလာညဘာညညးပဇပနညးမာည တားကညပားဒါ
ငညး ဖာပရာဒနီး အနညးအာဝညပပ ပ္လေႈဒပႈမ အထတပရလကပလညညပလႈဟာဝညး။ ဘထထိူ ဝညဘာညညးတာညာ့်
ပဇပနညး စကံ ဝညဖဖား စနီဒါ်ႈ ‘‘ပခချှေႈအနညးအနီးဘထိူတညာဝညးလာညညး ပကပာႈပကံ ငညဒါ်ႈအကံ ဝညး  အနီးမထကို ႈ 
  တားကညပားဒါငညးဖာပရာဒနီး၊ နမ ာငညးပနာႈအနညး ကကံ ပညကဘပ္လေညညပဒပႈ  အကံ ဝညးနကံ ငညပပ ပ္လေႈ     
ပလႈဘထကို း ပဖးဒါငညးအထိူ မပ ထိုးဟာညာ့် ။’’
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