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ကကကနနးကဘကႇ - အပပပ မန ကကကာႈစစ ဝနဖဖား  ၄
ကကအအးကပ ပကကကာႈ - ကတာနငနးစပငန၊ မာညနးလလကကာ၊ ဆာငနကအာနငန 
တညနးကကကာႈ - တအာငနးရလ မာညနး
ကကအအးကစကတနကမကနနး - ဆကငနမညန၊ ကတာနငနးစပငန၊ မာညနးလလကကာ၊ ဆာငနကအာနငန 
ကဘာနကနကစကတနကမကနနး - ကဘာနကန အလ  
ဆငညနးလညနကလႈ - ပကကပူဝနးဖပပ နန၊ ဆာငနနမနမ  ၂၀၁၈ 



 ကယးမမ ာနမးဒဒႈဆဆ း အအးမပပ ႈပစ ပမအအးကတာႇအရာငမ အအးႎပဆ ဝမႈနမ ဒကလာမငမတတားစစ ဝမဖဖားနအး  
နမ ာငမးကပနမမာငမကလာ စာႎါးႎညမးအဒကဒ အအးကဂါညမး  ကတဒငမးကစ မမဖာကတာမနမးဒအႏ

ဟာမာ ။  



၃၁။ စစ ဝနကယဆပ  ဟာဝနးကတကငနးကအကမနး

၃၂။ စစ ဝနကယဆပ  ဆားနန ာမနးဒကႈ တလအအးကနာနမနးကဇဝနကလကပန ကာညနး   

အအးပကနနးဂကူဆကဝနး 

၃၃။ အပပပ မနကကကာႈကကညနး ဘညနဘာညနးပကာနႇကအာငနးဆမက

၃၄။ အပပပ မနကကကာႈကကညနး မကပုးဟညနး ပစ ငနကလာငနးနန က စစ ဝနကယဆပ  
  

၃၅။ ကလနနအအးကမကႈ ကနာႈကႎါညနးဒါငနး

၃၆။ ဘညနဘာညနးခလာညနး အရာငနတပပ းစစ ဝနကယဆပ

၃၇။ စစ ဝနကယဆပ  ကရကနနးဒကႈ  လာဆရပ  ႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး

၃၈။ စစ ဝနကယဆပ  ကညားအအးယာနႈလန ကဝနႎအပ နနကတပ

၃၉။ ဘညနဘာညနး စစ ဝနကယဆပ  ကညားအအးစကတနကမန ာႇ

၄၀။ စစ ဝနကယဆပ  ကညားကတာနကနကတစကနပယာနမနးႎအပ နန 
တစ ငနကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနး
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  ၃၁။ စစ ဝမကယဆပ      
ဟာဝမးကတဒငမးကအဒမမး 

 မတဲ ၁၄း၂၂-   ၃၃၊ မာကု ၆း၄၅-   ၅၂၊ ယယာဟာန် ၆း၁၆-၂၁

၁



ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအဆလညနႇဖာနႈ တလအအးဂအပ နနးကကကကဒအး ႎအးႎအးဟာဝနး ပါမ ခကလကပန
ဆပ ခကလကပနအနနး၊ အနနးစအႎအးဆလညနႇလာနဘပပ း တပကအနနးကက ကလကပနကခကငနးကကလန ႇဟပလ ဝနး 
ခကလာႈဟာဝနးညညာတအပ ငနးကအကမနး။ ဘပလ နနကဇကနနး အအးမပပ ႈအနနးစစ ဝနအခညနး စအဟပပ ကနမန ာနနး
ဆလ း  ပါမ ကတကငနးကနာ ကဒညနးအနနးအလ ကခညႈ  ကတာနဘကညနးကစ ပနအာနႇ။

ဇပပ ယာမနးကဇကနနး တပကအနနးကကမာန ဟညနဟာဝနးစာနမနး ခညကာနနးဒပပ ငနးလာနရအမနးပါငနး
ကအကမနး။ ဘပလ နနကဇကနနး ခလ းလာငနးဒါငနးမာန ဟညနတယနပလ ႇကဒကႈ၊ ကကစအကညားမားကအကမနး  
ဒါငနး ဆကပ နနကဒကႈငါႈဟပနကကလကႇဟပလ ဝနးကကဟာနမ ။

၂



၃

ယာမနးကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ မာန ဟညနယာနညနႇကလႈဟာဝနးဇလ းကပါႇပါမ ကက။ အနနးစစ ဝန
စအဟာဝနးကတကငနးကအကမနး ကလႈကဒကႈဇလ း ပါမ ကကလကႇဟပလ ဝနးကက။

ဘပလ ဝနကယကဝနးတပကအနနးကကတာန အနနးစစ ဝနဟာဝနးကတကငနးကအကမနးဘာညနးကဇကနနး၊    
ကကမာန ကဒပပ နနးယစ ဝနးကပါႇအခညနး  ကဂါႇမပပ ႈကကဒလငနမပပ ႈ  ကကကယကဝနးကကဘကာ။         
ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး အနနးစစ ဝနစအဒါႈတာနမကက ‘‘ပကခလယစ ဝနး၊ မပပ ႈလပလညနအစ ဝနးနာနႏ။’’ 



၄

     ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ မာန ဟညနယာနညနႇ ဒကကလန ႇဟပလ ဝနး စအဟာဝနးလာနကတကငနး  
ကအကမနး ဟာဝနးဇလ း ပါမ စစ ဝနကယဆပ ။ အနနးစအတပလ ဝနႈဒါးအနနးစစ ဝန ဟာဝနးလပလညနအအးခညအုကနဒကမ ၊ 
စအႎအးတပလ ဝနႈကယကဝနးဘပပ း မားကအကမနးဆကပ နနကာညနးခလ းဒါငနး  ရအမနးကပါႇကပါနနကကကကဒအး
ဟာနမ ။

ႎါညနးဒအး ကပတရပ စအဒါႈလာန တာနမ စစ ဝနကယဆပ  ‘‘အပလ ဝနစစ ဝနကညကား၊ ဆာနမပပ ႈမညနး 
အခညနး၊ မညနးဒကႈဟစ ငနးအစ ဝနး ဟာဝနးကတကငနးကအကမနး ဟာဝနးဇလ းပါမ မညနးနာနႏ။’’      
အနနးစစ ဝနစအႎအးဒါႈ ‘‘ယာနညနႇကဒကႈလာနမ ။’’



၅

ဘပလ ဝနတပလ ဝနႈကယကဝနးအနနးတာနမဘာညနးကဇကနနး၊ အနနးဟညနစပလ မနကလကပနဟာဝနးကပါႇ     
တအငနကခကငနးကအကမနး ကဂါႇမပပ ႈအနနးဟညနကမကႈကနာႈယစ ဝနး။ အနနးစအရပပ ငနးကအာငနးပါဝနဒါႈ     
‘‘အပလ ဝနစစ ဝနကညကား၊ ကကဇာနညနလာညနးကလႈဟစ ငနးအစ ဝနး။’’ စစ ဝနကယဆပ စအဒါးတညနးအနနး
တအပ တနကကဇာနညနလာညနးဟပပ ကနလာန ကပတရပ ။ ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ  စအဒါႈ ‘‘အပလ ဝနကခညႈ 
ကနာႈကညညကမနဘကာနညနႇအပလညန၊ ဆအမနဘာညနးမညနးဆစ မနကမကႈ ကနာႈဂါငနးဟား။’’

 ဘပလ ဝနဟပပ ကနစာနမနး ကပတရပကာညနးစစ ဝနကယဆပ တာန  ကခကငနးကကလကႇဟပလ ဝနးဒအး၊     
အအးမပပ ႈခလ းဒါငနးဒအးမာန ဟညနကယနနဟာဝနးကပါႇအလ စာနနနး။  ဘပလ နနကဇကနနး  တပကစစ ဝနကကမာန   
ဟညနအာမနးကပါႇအခညနး။ ကကပါပညနကမကႈမာန  ဟညနကဂကကပနဒပပ မ စစ ဝနကယဆပ   စအဒါႈ 
‘‘မညနးစစ ဝနမပပ ႈကပါႇ ကကာနနနးစစ ဝနဖဖားခညနးခညနးဟာနမ ။’’



၆



၃၂။ စစ ဝမကယဆပ  ဆားနမ ာမမးဒဒႈ 
တဆအအးကနာမမမးကဇဝမကလဒပမ
ကာညမး အအးပဒနမးဂကူဆဒဝမး 

 မတဲ ၈း၂၈-   ၃၄၊ မာကု ၅း၁-   ၂၀၊ လကုာ ၈း၂၆-၃၉

၇



ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ဝနကယဆပ ကာညနးတပကအနနးကက စအခကလာႈဟာဝနးစာနမနးလာန 
ညညာဒပါငနးတအပ ငနးကအကမနးဂါလပလက။

၈

ဘပလ ဝနဟာဝနးစာနမနးကကတာန ပါမ ပါငနးကအကမနးညညာဒ စအကမကႈလာန တလအအးကခညႈကနာနမနး
ဇာဝနးကလကပနအလ ကခညႈ၊ စအကလႈကဒကႈဇလ း ပါမ စစ ဝနကယဆပ ။ 



၉

ကခညႈဒအး၊ ကဂါႇမပပ ႈအနနးကဘပာနမနးဒါငနး၊ ကခညႈကမန ကမမာန အာဝနဘယနမအနနး။        
အအးကစ ပနဒါး ႎညနးလန ကကနႏဘကနအလ နနးစစ မနမ အနနးမာန အနနးနာနႇလပလညန တအပ တနလာညနး     
ကဘကပူဝနႈႎအပ နနဒပပ မ ႎညနးလန ကကနႏကကဒအး။ 

အနနးကညနရပပ ငနးကအာငနးကတာနနနးဆငညနးကတာနနနးကဆကမနး ပါမ ခနားကတကဝနးထစ မန 
ကဖဝနး ဒအကဂါညနးအနနး  ပါမ ကဖဝနးဒအး။ တဆအးဆပမာန အနနးအာဝနကခညကပနမ၊ စအလန ယနလာန   
ထလညနတဂ ပအးတပပ းအနနး တစ ငနမာဝနး ကစ ပနကပနနဒပပ မဒအတအမနး တစ ငနတပပ းအနနး။ 



၁၀

ကခညႈအအးကနာနမနးကဇဝနကလကပနဒအးမာန ဟညနရပပ ငနးကအာငနးဒါႈ ‘‘စစ ဝနကယဆပ  အအးမပပ ႈ
ကကာနနနးစစ ဝနဖဖားအအးဒါငနးဇားဒပပ မခလအအး၊ ဘာညနးကမန ကမညနးလညနဆကငန တာနမအစ ဝနး။ ခလ ကရကနနး   
မပလကနႏနာနႏ တာနမအစ ဝနး။’’ ဘပလ နနကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ  စအကမန ာႇအနနး ဒါႈ ‘‘ဆအမညနးဇအပ ဝန။’’     
အနနးစအႎအးဒါႈ ‘‘ဇအပ ဝနအစ ဝနးမပပ ႈ ကလကဂါငန ကဂါႇမပပ ႈကယးဂအပ နနးယာဝနး။’’ (ကလကဂါငနမပပ ႈ      
တစ ပနနာနနးကယာမ ကကာနနနးနာနနးအအးကဂါညနး ဘစ ငနကတာကဟငနႏ။)

ဘပလ ဝနကဒကႈအစကနဆကကူႇအနနးတာန ပါမ လအာညနႇစစ ဝနကယဆပ ၊  အနနးစစ ဝနစအဒါႈ     
"ကနာနမနးကဇဝနနလ း မညနးလညနကလႈဒကဝနးဟာဝနး  ဒကခညႈဒအး။”



ဘပလ နနကဇကနနး ကနာနမနးကဇကဝနကကကကဒအးမာန ဟညနကလႈဖာနး ဒကခညႈဒအး၊  စအဟာဝနးကလကပန  
ကခကငနးလာနညနႇကကကကဒအး။ ႎါညနးဒအး လာနညနႇကကကကဒအး စအတဘပ ကလႈ တစ ငနပါငနးလအာငနး    
ပါငနလာညန၊ ကကႎကနနကဇာႈယာနမနးဒပပ မ ကခကငနးတအပ ငနးကအကမနး။ ဖလ ငနလာနညနႇကကကကဒအး နစ ငနကဂါညနး
ကပါႇဘစ ငနအယနကဟငနႏကလႈဟာနမ ။

ကနာနမနးကဇဝနကက စအမန ာနနးဒါႈ တာနမ စစ ဝနကယဆပ  နန ာငနးအနနးကစ ပနဘလခကူႈကလႈႎအပ နနကက 
ဒအရာပနဒအး။ ယာမနးကဇကနနး စအကမကႈလာနလာနညနႇအလ ဖလ ငန ဂအကဂါညနးဟဟာနညနႇဟပပ မနး ပါမ ရအမနး
ကတကငနးကဂါငနးကကကကဒအး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကနာနမနးကဇဝနကကစအမန ာနနးတာနမ စစ ဝနကယဆပ  
ဒါႈ ‘‘ကပ ပႈဒကႈကယး ကလကပနကဂါညနးကတာႇ ကခကငနးလာနညနႇကကကကကတာနညနး။’’ အနနးစစ ဝနမာန 
ကပ ပႈကကဟာဝနး ကလကပနကခကငနးလာနညနႇကကကကဒအး။

၁၁



ဘပလ ဝနကယကဝနးတလအအးခညပုငနးလာနညနႇကကတာန ပစ ငနဘာညနးကကကကဒအး၊ ကကစအတဘပ ဒကဝနး   
ဟာဝနးလန ယနကလာငနးဒပပ မ ခါဝနဆတာငနးပစ ငနကရကနနးစစ ဝနကယဆပ ဒအး တာနမတလအအးကက။ ဘပလ ဝနကဒကႈ
စာနမနးတလအအးကခကငနးလနစ ငနးကကတာနပါမ ဒအး၊ ကကဟညနကဒကႈကယကဝနး ကခညႈအအးကနာနမနးကဇဝနကလကပန 
ခညနအာညနႇနအး၊ အနနးဟညနကခညကပန အလ နနးဖာနႈတဆအးအနနး အစကနကဂါညနးဘာညနးတလအအးခညအႇ 
ကကစအအာမနးငါႇဒပပ မကပါႇခညနး။

တလအအးကကမာန ဟညနယစ ဝနးကပါႇအခညနး၊ ကကစအမန ာနနးဒါႈတာနမ စစ ဝနကယဆပ  နန ာငနး
အနနးလညနကလႈဟာဝနး ဒကခကငနးပါမ အရာပနကက။ ဘပလ နနကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ စအဟပပ ကန    
ကတကငနးကကလကႇဟပလ ဝနး စအစစ ငနခကာငနဒါႈနစ ငနလညနကလႈဟာဝနးဒဒအး။ ဇပပ ယာမနးကဇကနနး ကခညႈ
အအးကနာနမနးကဇဝနကလကပနအာညနႇနအးဒအးမာန ဟညနမန ာနနးကတာႇလာန လဘာနနနးအနနးစစ ဝန။

၁၂



၁၃

ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကခညႈဒအးမာန ဟညနလညနကလႈႎအးဟာဝနးကပါႇ စအလန ယနလာန   
ကလာငနးနန က တာနမတလအအးကက ဘာညနးကမန က စစ ဝနကယဆပ ကရကနနးဒကႈ တာနမအနနး။ ဘပလ ဝနကယကဝနး   
တညာဝနးတလအအးကကတာန ကလာနငနဘညနဘာညနးအနနး၊ ကကမာန အာမနးဒပပ မကပါႇခညနးဟာနမ ။ 

ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈတာနအနနး ‘‘မညနးႎအးဟာဝနးလပလညန ပါမ ခကလကပန
မညနး၊ စအကလာငနး တာနမတလအအးအအပ ငနဟပပ မနးမညနး ကာညနး ဘစ ဝနဖအပ ငနးဘစ ဝနဘပပ ကနမညနးကက 
ဘာညနးကမန ကစစ ဝနကညကား ကရကနနးဒကႈတာနမ မညနး၊ ထနနကမန က အနနးကမကႈကနာႈကႎါညနး တာနမ
မညနး။’’ 



စစ ဝနကယဆပ စအႎအးဟာဝနးဘပပ း ပါမ ညညာဒပါငနးတအပ ငနးကအကမနးဂါလပလက။ ႎါညနးဒအး     
တလအအးကကမာန ဟညနကဒကႈဇလ းခမမပဒပပ မ ပါမ အနနး၊ ကစ ပနလညနကအအငနးကစအငနးဒပပ မ တာနမအနနး။ 
အအးမပပ ႈပါမ ဒအး စအကမကႈလာနအအးပကနနးအလ ကခညႈ အအးကပနနကဒကႈကယာကာနန ာမနးကဇာႇကလႈ     
ဟညနဘပလ နနးလာန အလကပလ ဝနးကလႈအယနဆာငနနမနးလပ မနးလပ မနး။ အနနးဆားနန ာမနးကဒကႈ    
တပပ းအနနးနအး ကစ ပနဒပပ မဒပပ မဂကပုးဂကာမနးအပ ကနစာ ပစ ငနကမကႈအနနးပါကမကႈမာန အာဝနဂကနနးမ၊       
ဆကဝနးအနနး နာနႇလပလညနမန ယနကဒကႈတအကနတအကန။ 

၁၄

အနနးမာန ဟညနကတကမနကယကဝနးတညာဝနးအလ နနး ကလာနငနခါဝနဆတာငနး စစ ဝနကယဆပ  
ဆားနန ာမနးဒကႈ တလအအးဆကဝနးဂကနနးဒပပ မ။ အနနးစအကညညကမနကခကငနးကနာႈအနနး စအဒါႈ "ဆာနအစ ဝနး  
အာနဘပလ နနးစပ လစကနလပလညနတဆအးအနနးစစ ဝနမာန ကယာကာပစ ငနဘာညနးအစ ဝနးနအး နစ ငနဂကနနးဟာဝနး
ကပါႇ။” ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အနနးစအဟာဝနးလာနခနားတလအအးဂအပ နနးကက ကတာႇဟာဝနး   
လဘာနနနးအနနးစစ ဝန စအစပ လာနတဆအး စစ ဝနကယဆပ ။ စစ နနအနနးစပ လစကနတဆအးစစ ဝနကယဆပ   
ဘာညနးကဇကနနး အအးမပပ ႈကယာကာနန ာမနးကဇာႇကလႈအနနးမာန ဟညနဟအႇဟာဝနးကပါႇအလ စာနနနး၊ 
ကယာကာအနနးမာန ဟညနဂကနနးဟာဝနးကပါႇ။ 



၁၅

ဘပလ နနကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ မာန ဟညနနာနႇကပါႇအလ စာနနနး တာနနခပပ းအနနး ဟညနလညန
ကလႈ ဒတပပ းအနနး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အနနးစစ ဝန စအကႎအငနႎအးတပလ ဝနႈညညာဘာနနနး စအကမန ာႇ
ဒါႈ ‘‘ကခညႈကမန က ကဒကႈစပ လစကနအစ ဝနး။’’ တပကအနနးကက စအႎအးကလာငနးဒါႈ ‘‘မညနးစစ ဝနမာန   
ကစ ပနဂအကယကဝနးအလ နနး တလအအးဂအပ နနးလညနကအအငနးကစအငနး ကစ ပနဘာညနးထကနနကညကကနနးမာန       
ဆအမနဘာညနး မညနးဆစ မနကမန ာႇလာန 'ကခညႈကမန က ကဒကႈစပ လစကနအစ ဝနး'။”  

ႎါညနးဒအး အအးပနနးဒအးမာန ပါယစ ဝနးပါကဘညနး ဟညနကဒကႈအစကနတကကကပနကကကနနး
ဂကပုငနးအနနး ပါမ လအာညနႇစစ ဝနကယဆပ ၊ စအကလာငနးနန က ကလာနငနဘညနဘာညနးမပပ ႈအနနး   
ပါပညနကမကႈ။ ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈတာနမအနနး ‘‘ကဂါႇမပပ ႈလအပ ငနး     
ဘညနဘာညနးကညညကမနမညနးဒအး၊ အနနးဟညနဒကႈကယာကာဆကဝနးမညနးဂကနနးဒပပ မဟာနမ ။        
မညနးစအႎအးဟာဝနး မညနးဒါးခညအႇခညအႇနာနႏ။”



၁၆



   ၃၃။ အပပပ မမကကကာႈကကညမး    
   ဘညမဘာညမးပကာမႇကအာငမးဆမဒ 

 မတဲ ၁၃း၁-  ၈၊ ၁၈-   ၂၃၊ မာကု ၄း၁-  ၈၊ ၁၃-   ၂၀၊ လကုာ ၈း၄-၁၅

၁၇



၁၈

အနနးစစ ဝနစအဒါးအပပပ မန ကကကာႈကကညနးကဟာကလာငနးနန ကတာနမကက ဒါႈ "ကမကႈလာန
ကညကားနားဒအးအလ ကခညႈ စာနစ ငနတအႇဆစ မနး အနနးစအပကာနႇကအာငနးဆမကအနနး။ ကဂါႇမပပ ႈ    
အနနးပကာနႇဒါးတညနး ကအာငနးဆမကကလစကနမာန ကဇာႈညားတအငနအအပ နနဒါနနး။         
ဆအမနးကကအအးပအပ ဝနပါမ ပ ပါနနး စအကလႈကကပနစပပ ကနဟပပ မနးဒပပ မ။”

ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ဝနကယဆပ စအကဟာကလာငနးပနစ ဝနးဒကႈ  တာနမတလအအးဂအပ နနးကက   
ပါမ ရအမနးတအပ ငနးကအကမနး။ တလအအးကကကဒကႈတပလ ဝနႈကဒကႈတညာဝနးကကမာန  နာနႇလပလညနဂအပ နနးကဒကႈ    
တအကနတအကန၊ ကဂါႇမပပ ႈ ဘာညနးကဇကနနး  အနနးစစ ဝန စအကတလ ႈကလကပနအစကနလာနဒါး         
တစ ငနကခကငနးကကလကႇဟပလ ဝနး ကဟာကလာငနးပနစ ဝနးဒကႈ  တာနမတလအအးကကကကဒအး။ 



၁၉

"ကအာငနးဆမကကလစကနစအဟာဝနးကဇာႈ တအငနခနားယပ မနပကအႇ၊  ဆာနတငနးယပ မန  
ပကအႇကကဒအး ယာနညနႇဒါငနးဇား  ဟညနဘပအုကနဒါႇကပါႇကကဟာနမ ။”

"ကအာငနးဆမကကလစကနမာန ကဇာႈတအငနကတာညနးခါညန  ဒအဘကာနညနႇကတာညနး  
အနနးဘညနလတနကဒကႈကတအပ ငနစစ မနမ မာန၊ ကဂါႇမပပ ႈရပလဝနႈအနနးအာဝနတစကနခညအႇ  စစ နနဆတာႇ   
ဆာငနငညနးကထာနငနညားမာန အနနးဟညနကခညကတနကခါႈဟာဝနးကပါႇဟာနမ ။”



၂၀

"    ဘညဘ်ာညး်မာ် ကအာငး်ဆမဲကလကံ် စီယဇာႈညားတငီက်တာညး်
        ယမမဲမ်း တငး်ဒးီစီဒါငး် စီပါ္ညး်က္မ်းယဒႈဲလာ် အိုညး်ကိဝူ်းတယဒပ်၊ ယတာ

            ကိဝူ်းတယဒပ်၊ အူပယာ်ႈတယဒပ်ဟာ်။့ စားကအဲးီယမဲႈချိုကမ်ာ် ဒႈဲကဲ
ဆမားယယဝဲ်းတညာဝ်းဒိုန့ာ်ႏ။"  

တပကစစ ဝနကကစအအာဝနကဘပူႈနာနႇမ ပစ ငနဆအငနဒါႈအပပပ မနဒအး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး 
ကယဆပ စအဒါႈ ‘‘ကအာငနးဆမကဒအး မပပ ႈ ကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား။ ကအာငနးဆမက အအးကဇာႈ
ညားပါမ အအပ နနဒါနနးဒအး စအတစ ငနကနန းတာန စားကကအအးကယကဝနးအလ နနးတညာဝနး ကကကာႈဟတား 
စစ ဝနဖဖားမာန ဆစ မနအာဝနကဘပူႈနာနႇမ ပစ ငနဆအငနဒါႈအနနး။ ကဂါႇဘာညနးကဇကနနး ခလ နနဆပပ ငန 
စအလာညနးလညနကလႈႎအပ နန ကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား ပစ ငနကယကဝနးတညာဝနးကဒကႈအနနးကကကကဒအး
ဟာနမ ။’’



 

၂၁

"အအးမပပ ႈကအာငနးဆမက အနနးအအးကဇာႈပါမ ယပ မနပကအႇကကဒအးမာန တစ ငနကနန းတာန     
ကကအအးကယကဝနးတညာဝနး ကညညကမနကတာႇဟာဝနးကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား။ ဘညနဘာညနးမာန 
ဆာနလန ာနနနးကဒကႈ ကနာႈကညညကမနကက တာနမ စစ ဝနဖဖားဒအး ဟညနဘလကမကႈမ၊ ကဂါႇမပပ ႈကနာႈတစကန
ကတာႇဂကပုးအပ ကနစာ ကခကငနးကလာကနအး။ အအးမပပ ႈကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား ပစ ငနတညာဝနးအလ နနး 
ကကမာန ကကဘလဆမားမကလာငနး တာနမအအး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကအာငနးဆမကဒအး   
အနနးဘလဆမားမပ ပါညနးကဒကႈ။”

"ကအာငနးဆမကအအးကဇာႈညား ကတကငနးကတာညနးခါညန ဒအဘကာနညနကတာညနးမာန  
တစ ငနကနန းတာန တလအအးကလစကန၊ ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနးကကတာန ကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား    
ကကဘညနခပပ ညနးစစ မနမ မာန မပပ ႈလပလညန ဆာနကကကညားကအနနးဒညနး၊ ကနာႈကကဟညနႎအးကဘပညန
ဟာဝနးကပါႇဟာနမ ။”



၂၂

"ဘညနဘာညနးမာန ကအာငနးဆမကအနနးအအးကဇာႈညား  ကတကငနးကတာညနး     
ကမန ကမနးဒအး တစ ငနကနန းတာန  ကကအအးကယကဝနးတညာဝနးကကကာႈဟတားစစ ဝနဖဖား  ကကကညညကမန    
ကစ မနကကာငနး ကတာႇဟာဝနးကပါႇ။  ကကဆမားကဟာကလာငနးခညနနန ကစစ မနမ   တာနမတလအအး
ဟညနး။ ကအာငနးဆမကဒအး  အနနးစအပ ပါညနးကပမနးဂအပ နနးကဒကႈဟာနမ ။”



၃၄။ အပပပ မမကကကာႈကကညမး   
   မကပုးဟညမး ပစ ငမကလာငမးနမ ဒ 

စစ ဝမကယဆပ

 မတဲ ၁၃း၃၁-  ၃၃၊ ၄၄-   ၄၆၊ မာကု ၄း၃၀-    ၃၂၊ လကုာ ၁၃း၁၈၊ ၁၈း၉-၁၄

၂၃



စစ ဝနကယဆပ စအဒါးအပပပ မနကကကာႈကကညနးအအးဟညနး ကကညနးကလာငနးနန ကလာန 
ကလာနငနကအပ ငနးစစ ဝနဖဖား။ အနနးစစ ဝနကလာငနးဒါႈ ‘‘ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖားဒါႈအအးနအး၊ အနနးတစ ငနကနန း
တာန ကအာငနးတကဝနးကအကႈ ပစ ငနတအႇဆစ မနးအလ နနး တလအအးအလ ကခညႈ ပါမ ကခကငနးလပပ ငနးနား။    
ကအာငနးတကဝနးကအကႈဒအး၊ အနနးဒကမ မန ယနဒပပ မ ခလကအာငနးဆမကကကအအးဟညနး။’’

၂၄

"ဘညနဘာညနးမာန ႎါညနးတအႇကဟာနညနႇ ဘပလ ဝနဒါငနးကဒကႈတငနးအနနး အနနးဒါငနးဇား 
ဒပပ မ ခလတငနးတကဝနးမကပုးဟညနး  ကခကငနးလပပ ငနးဒအး၊  ဆအမနးကကအအးပအပ ဝနပါမ ပ ပါနနး ကစ ပနဘပလ နနးကဒကႈ
ကဂါညနးကဒကႈခကူႇ တအငနတငနးအနနး။”



"ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖားဒါႈအအးနအး အနနးတစ ငနကနန းတာန ဂကပုးခခအးဂကပုးရပလနနး ပစ ငနတအႇခကပုငနးအလ နနး
အအးကခကငနးနား။ ကခညႈအအးကဒကႈကယကဝနးအခညနး ဟညနႎအးတအႇခကပုငနးဘပအလ နနးဘပပ း ခကကမနးခကကမနး၊   
စအခပပ ညနးလညနကလႈႎအးဟာဝနး စအႎအးယစ ငနးဒပပ မ ပစ ငနကမကႈအနနးပါပညနကမကႈ စအကဒကႈဇပလ ဝနႈလာညနး
လာနနားဒအး။”

ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအႎအးကလာငနးနန ကဘပပ း အပပပ မနကကကာႈကကညနးအအးဟညနး   
ဘပပ းအလ ကလန ၊ ဒါႈ ‘‘ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖားဒါႈအအးနအး အနနးတစ ငနကနန းတာန ပကငနႏ။ အအးစအကတကႈပကငနႏဒအး 
ဟပနတစ ငနကဘခမလ နနး နပပ တနႏကဆလ းကယစ ဝန၊ ပကငနႏဒအး စအဒကႈခမလ နနးဒအး ပဂလ ႇဖပပ ပနဒါငနးကဒကႈ။”

၂၅



"ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖားဒါႈအအးနအး အနနးတစ ငနကနန းတာန ပ ပါညနးပ ပကစကတန ပစ ငနဟဟာနညနႇဇပလ ဝနႈလာညနး 
တလအအးလညနး။ ဘပလ ဝနကယကဝနးအနနးတာန ပ ပါညနးပ ပကအအးကမကႈကငါႈကမကႈခစ နနး၊ အနနးစအႎအးဟာဝနး  
ယစ ငနးဒပပ မဖာနႈ ပစ ငနကမကႈအနနးကက၊ စအဇပလ ဝနႈလာညနး ပ ပါညနးပ ပကဒအး။”

၂၆

ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ  စအခညနနန ကဘပပ းအပပပ မနကကကာႈကကညနး ကလာနငနတလအအးကခညႈအအး  
အအငနကညကကမနဒါးကပ ဆပပ အနနး စအကရကနနးထာငနဒကမ  တာနမအအး။ "စအကမကႈလာန တလအအးအယနကခညႈ
ဟပပ ကနဟာဝနး ပါမ ကစာနငနးစစ ဝနဖဖား စာနစ ငနမန ာနနးဆလ း။ အလ ကခညႈစအမပပ ႈလာန ဖာရပဆက စာအလ ကခညႈ
ဆစ မနမပပ ႈ တလအအးကကပနအကခါနန။”



၂၇

"အလႎပပ ငနအလ ႎပပ ငနနအး အစ ဝနးကစာနငနမ ပစ ငနဟပပ မနးအယနကဘာနကန။  ဂါဆအငနမပပ ႈပစ ငနဘပလ နနးအစ ဝနး 
ကပလ ဝနးပလ နနအလ ပလ နနမာန အစ ဝနးလလဒကႈဟာနမ ။”

"ဖာရပဆကဒအး စအမန ာနနးဆလ းဒါႈလာနဘာညနးကညကကနနး ‘အပလ ဝန စစ ဝနဖဖား ၊  အစ ဝနးတာငန
ကကးစလ းဒါငနးခညနးခညနးနာနႏ၊ ကဂါႇမပပ ႈ အစ ဝနးအာဝနဘာညနးမ  ကခညႈအအးဟာညနး၊      
အအးယာနႈကစ ဝနးအအပ ငနဟပပ မနးအအး၊ စပပ နနအအး ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး အစ ဝနးအာဝနဘာညနးမ    
ကခညႈအအးကကပနအကခါနနဒပလ ဝနး'။’’



၂၈

       ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ  စအဒါႈ ‘‘အစ ဝနးနစ ငနကလာငနးအအးမပပ ႈအအးမန ာနနအနနး ကခညႈအအး
ကကပနအကခါနနဒအးအခညနး စအကတလ ႈစစ ဝနဖဖားပ ပပ ုတနဒကႈပစ ငနကလလညနႇအနနးဖာနႈ ဟညနႎအး 
ဟာဝနးလာန ပါမ ခကလကပနအနနး။ ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈဖာရပဆကဒအး စစ ဝနဖဖားအာဝနပ ပပ ုတန
ဒကႈမ ပစ ငနကလလညနႇအနနး။ ကခညႈအအးထာငနဒါငနးတပပ းကက နစ ငနကညားဆကကူႇကခကကမနးအအး။  
ကခညႈအအးဆမားဆကကူႇကခကကမနးအအးအခညနး အနနးနစ ငနကတလ ႈအအးဇပပ ကနဖပပ ကနအနနး       
ကဂါညနးဒအဇားဟာနမ ။’’ 

ဘညနဘာညနးမာန ကခညႈအအးမပပ ႈ တလအအးကကပနအကခါနနဒအးအခညနး၊ အနနးစအဇစ ငနးဒါး
ဒပပ ငနးဒပပ ငနး ကစ ပနဘလယလာနဆအငနကဂကႈတပလ ဝနႈဟပပ ကနပါမ ပ ပါနနး ဂအတပအႈကကကနနးကနာႈအနနး မန ာနနး
ဆလ းဒါႈ ‘‘အပလညန စစ ဝနဖဖား၊ ကႎါညနးဒကႈဟစ ငနးအစ ဝနး ကခညႈအအးကမကႈအပကကတနဂအပ နနးနအးနာနႏ။’’



၃၅။ ကဆနမအအးကမဒႈကနာႈ    
ကႎါညမးဒါငမး

 လကုာ ၁၅း၁၁-၃၂

၂၉



၃၀

တားကအာဒါငနးဖာဆာကက စအဆအငနဇာဝနးကပါႇခညနး တာနမ စစ ဝနကယဆပ ၊ ကဂါႇမပပ ႈ    
အနနးစစ ဝနဂအကအပ ပနကမပပ နန ကရကနနးဘစ ဝနဖအပ ငနးဘစ ဝနဘပပ ကန တာနမတလအအးစားကကဘာညနးကဇကနနး။ 
ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အနနးစစ ဝနစအခညနနန က အပပပ မနကကကာႈ ကကညနးဘပပ းအလ မကပုး။

ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ဝနကယဆပ စအကဟာကလာငနးပနစ ဝနးဒကႈ တာနမတလအအးကမကႈ
ပစ ငနကလလညနႇကက ကာညနး တလအအးကကပနအကခါနနကက။



၃၁

"ကခညႈႎါးစအကတကႈဖာနႈ ဂကပုးပစ ငနဘပလ နနးအနနးဒအးပါပညနကမကႈ စအလညနကလႈဟာဝနး    
ပါမ ဒအဒပပ ငနး။ ႎါညနးဒအး အနနးဟညနဒါးစာညနတလလ ႈတလာညနးႎအပ နန၊ စပပ ငနးမစ ဝနးဟပပ မနးကပကာန  
ကတာနဂကပုးအပ ကနစာ ပစ ငနဒပလညနးကဒကႈအနနး ကစ ပနဒပပ မဒပပ မ။" 

"ကမကႈလာနတားဒအးအလ ကခညႈ၊ အနနးကမကႈလာန  ကကာနနနးအအမာညနးအယနကခညႈ။    
ကမကႈလာနအလဆငညနး ကခညႈဒကမ စအကဒကႈမန ာနနး တာနမကလ နနအနနး ဒါႈ 'ကလ နန ကဆာငနးဒကႈဟစ ငနး 
ခကကမနးထကနနလပပ အစ ဝနးတာနမလာနဘပလ နနး။' အအးမပပ ႈကလ နနကာညနးမာန ဟညနကဆာငနးဒကႈ        
ခကကမနးစာနစ ငနစာမနကာညနး အလ ကခညႈအလကဒညန။”



၃၂

"ဇပပ ယာမနးကဇကနနး အအးမပပ ႈကအပ ငနးပါမ ဟာဝနးစာနမနးအနနးဒအး စအကပနနကဖးအကတနဟပပ မနးဟာႇ။ 
အနနးမာန ဟညနကဇာႈကအနနးဒညနး ဘလကမကႈရပလနနးဆပ စာနစ ငနဇပလ ဝနႈပစ ငနဟပပ မနး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနး 
ကဇကနနး အနနးစအဟဟာနညနႇလာနကရကနနးဇအပ ငနး စအဟာဝနးကညား ကရကနနးဇအပ ငနးခညပုငနး ဟပပ မနးလာနညနႇ။ 
ကဂါႇမပပ ႈအနနးဟညနအကတနယာဝနးပစ ငနဟပပ မနး ကစ ပနကမကႈကနာႈဆအငနဟပပ မနးလာန ပစ ငနဟပပ မနးလာနညနႇ
ဟာနမ ။”

"ႎါညနးဒအး အနနးစအနလလႈတကဂနနးဒါႈ 'ကမန ကအစ ဝနးနစ ငနဘာညနးလာနမ  စစ ငနနညန။      
ဂါဆအငနမပပ ႈတလအအးပစ ငနဆလညနႇကလ နနအစ ဝနးကက၊ ကကဆအငနဘပလ နနးအလ နနး ဟပပ မနးဖညနး။ အအးမပပ ႈအစ ဝနး 
အခညနး၊ စအဂအကပနနအကတနဟပပ မနးဟာႇ ပါမ ကအပ ငနးနအး။ အစ ဝနးနစ ငနႎအးႎအးလပလညန ပါမ ကလ နနအစ ဝနး  
အစ ဝနးနစ ငနမန ာနနးလပလညနအစ ဝနးကပနန တလအအးပစ ငနဆလညနႇအနနးအလ ကခညႈဟာနမ '။”



၃၃

"ဘပလ ဝနကယကဝနးကလ နနအနနးတာန ကကာနနနးအနနးကခညႈဒကမ  ဟညနႎအးႎအးကဒကႈ၊ အနနးမာန   
ဟညနကယကဝနးကႎါညနးလာနကပါႇအခညနး ဘညနဘာညနးကကာနနနးအနနး။ အနနးစအတဘပ
ဟာဝနးဂကာနႇ အလ ႈကညညာနညနႇလာနကပါႇ ကကာနနနးအနနးဒအး။”

"ဘပလ နနကဇကနနး ကကာနနးအနနးကခညႈဒကမ ဒအး၊ စအဒါႈ ‘အစ ဝနးဟညနကလလညနႇ စစ ဝနဖဖား။  
ဟညနကလလညနႇမညနးကလ နနဟာနမ ။ အစ ဝနးဘလကအပ ငနတာနနမလာန ကပနနကကာနနနးမညနး။      
ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အစ ဝနးနစ ငနမန ာနနးလပလညန အစ ဝနးကပနနတလအအးပစ ငနဆလညနႇမညနးနာနႏ'။”



၃၄

       "ဘညနဘာညနးမာန ကဂါႇမပပ ႈကလ နနအနနး ဟညနခပပ ညနးယာဝနးလအပ ငနးကကာနနနးအနနး    
ဟညနႎအးကဒကႈ။ အနနးစအကတကႇ တလအအးပစ ငနဆလညနႇအနနးကက အလ ကခညႈ စအဒါႈ'ဟာဝနးလစ ငနကစ နနး 
ကတကႈကဒကႈတဆအးအနနးအအးခကကမနး  ကခညကပနဒကႈတာနမ ကကာနနနးအစ ဝနး။ ကတကႈကဒကႈဘပပ းဆအပ ကနကနလ း 
ခညပု မတစ ငနကနလ းအနနး၊ ကတကႈကဒကႈဘပပ းခနကပန  ဒကႈအနနးကခညကပနနာနႏ။  ႎါညနးဒအး စအပယာနမနးမကန  
စာအကနစ ငနကရကနနးကပ ပါညနးပါငနဟပပ မနး။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး အာညနႇနအး 
ကကာနနနးအစ ဝနးဟညနယာနမနးကဟာနညနႇ စစ ငနနညနကကာနနနးအစ ဝနး ဟညနႎအးအအမနးကဒကႈ     
ကဟာနညနႇဘပပ းဟာနမ ။ အာညနႇနအး အနနးဟညနကမာနႈဟာဝနး စစ ငနနညနအစ ဝနးဟညနႎအးကယကဝနး  
ကဟာနညနႇ'။”

"ႎါညနးဒအး ကကစအရကနနး ကပ ပါညနးပါငနဟပပ မနး  စအမကအကႈခပပ ညနးကပကာနကပါႇအခညနး။     
ႎါညနးဒအးအလတညန ပအဒါငနးအနနး  စအယာနညနႇလာနပါမ နား ႎအးကဒကႈစာနမနး။  ဘပလ ဝနကယကဝနး    
တညာဝနးအနနးတာန ဟာနမနးကမန ာနဟာနမနးဆကကငနးကကကကဒအး၊  အနနးစအတကဂနနးဒါႈ      
ဆအကကဆစ မနဂအကရကနနးလာနဘာညနးကညကကနနး။”

 



"ကကာနနနးအအးမာညနးဒါငနးအနနးမာန စအဒါႈတာနမကလ နနအနနး 'အစ ဝနးကဂါညနးကရကနနး   
ကဒကႈဇအပ ငနးကတာႇကလ နနကစ ပနလန ာနနနး၊ အစ ဝနးအာဝနကလလညနႇမ မညနးကလ နနခစ ဝနကဘာနကန။    
ကတာကဒကႈကနာႈကလနနကတာနနနးကဘာနကန၊ စာအစ ဝနးနစ ငနဟပပ မနးကတာႇဘစ ဝနဖအပ ငနး ဘကဒကမ       
အလတပပ လပလညနမာန မညနးအာဝနဒကႈဟစ ငနး။ ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈကကာနနနးမညနး       
ကခညႈအအးကစ ဝနးႎအပ နနဒပပ မဖာနႈရပလနနးဒအး ဘပလ ဝနႎအးကဒကႈအနနး မညနးဆစ မနဟညနပယာနမနးလာနဒါး      
မကနအအးကပနနးအနနး စအခညပုငနးဒကႈစာအနနး ဘာညနးကညကကနနး'။”  

၃၅

"ဘပလ ဝနနာနႇအနနးတာန ကကကရကနနးကပ ပါညနးဟပပ မနးကပကာန ဂအရစ ပနအအပ ငနရပပ ႈလာနႎါးအနနး     
ဟညနးႎအးကဒကႈ ပါမ ခကလကပနကက၊ အနနးဟညနဇာဝနးကပါမအခညနး စအဘလကလကပနမကခကငနး     
ခကလကပနကက။ အအးမပပ ႈကလ နနအနနး ကစ ပနကလႈကတကႇအနနးကလကပနဟပပ မနး တခပပ ညနးကပကာန    
ကတာႇကကမာန အနနးဟညနထကငနးကပါႇကကကာႈကလ နနအနနး။”



"ကလနနအနနးစအႎအးဒါႈ တာနမအနနး ‘ကကာနနနးအပလညန၊ မညနးမပပ ႈကခညႈအအးကဂါညနးကဆ
ကတာႇအစ ဝနး၊ အအးမပပ ႈဂကပုးအပ ကနစာ အစ ဝနးကကနအးပါပညနကမကႈမာန ဂအမပပ ႈဒပပ မလာနမ မညနး။ အအးမပပ ႈ 
ႎါးမညနးဒအး အာညနႇနအး အနနးယာနမနး၊ စစ ငနနညန အနနးဟညနအအမနး။ အာညနႇနအး အနနးက
မာနႈ၊ စစ ငနနညန ဟညနႎအးကယကဝနးဘပပ း။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အကစအကမကႈလာန ကလာနငနပါငန
ကပ ပါညနးဟပပ မနးဟာနမ '။’’  

၃၆



၃၆။ ဘညမဘာညမးခလာညမး  
   အရာငမတပပ းစစ ဝမကယဆပ

 မတဲ ၁၇း၁-   ၉၊ မာကု ၉း၂-   ၈၊ လကုာ ၉း၂၈-၃၆

၃၇



     ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ဝနကယဆပ စအကတကႇလပလညန ကပတရပ ၊ ယာကပပ ပန၊ ကယာဟနန၊ 
ကကစအဟပပ ကနဟာဝနးလာန ပါမ ကတကငနးကနာ။ (ကယာဟနနကခညႈဒအး အာဝနမပပ ႈမကခညႈအနနးအအး
ဒကႈဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနး တာနမ စစ ဝနကယဆပ ။)

ဇပပ ယာမနးကဇကနနး အရာငနတပပ းအနနးစစ ဝနမာန ဟညနခလာညနးကဒကႈကတအပ ငနကတငန   
အအးမပပ ႈနာငါညနးအနနးစစ ဝန စအဟပလ ဝနပ ပါငန ဘာညနးကပါႇဆာငနငညနး၊ တဆအးကခညကပနအနနးမာန 
ဟညနဟပလ ဝနလလညနးဆငါးကပါႇအခညနး၊ လလညနးလဘလညနႇမန ယနကပါႇ ဂါဆအငနမပပ ႈအအးလလညနး
ကတကငနးကတာညနး။ ၃၈



ဇပပ ယာမနး ကမာကဆကာညနးကအးလပယ ဂအလညနကအပ ပနကမပပ နန တာနမ စစ ဝနကယဆပ ၊  
ကပတရပ စအဒါႈ တာနမ စစ ဝနကယဆပ  ‘‘အပလညန ဟဆာ အရာပနပါမ နအး အနနးကမန ကမနကဂါညနးကပါႇ  
အခညနးကကာန။ ဆာနမညနးစစ ဝနကစ ပနကမကႈကနာႈ ဒကႈကယးကရကနနးဒကႈ ကထငနႏအပပ ညနးကဒလ ႇနာနႏ၊ 
စာမညနးစစ ဝန အလကဒလ ႇ၊ စာကမာကဆ အလကဒလ ႇ၊ စာကအးလပယဘပပ း အလကဒလ ႇ။’’ ကဂါႇမပပ ႈ 
ကကဟညနကစာႈကဒပလ နနးယာဝနး ကပတရပဟညနဘလနာနႇမ ပစ ငနနစ ငနကလာငနးစအဟညနကပ ပါတန
ကလႈလာန ကကကာႈအနနးဘာညနးကဇကနနးဟာနမ ။

၃၉

ႎါညနးဒအး အအးမပပ ႈကမာကဆကာညနးကအးလပယ စအကဘပူႈကဒကႈကပါႇအလ စာနနနး၊    
ကာညနးဒအးမပပ ႈ အနနးအအးအဆာကနအအမနး ခညနအာညနႇနအး။ ကာညနးစအကအပ ပနကမပပ နနလာန  
ကတာႇစစ ဝနကယဆပ ၊ ဂအကလာငနးကလာနငနဘညနဘာညနးစစ ဝနကယဆပ  နစ ငနကတလ ႈယာနမနး  
ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန။



ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအကမနးဒါး တပကအနနးကက၊ စအဒါႈလာနတာနမကက ‘‘ပကခလယစ ဝနးနာနႏ။ 
ယာနညနႇကဒကႈလာန။’’ ဘပလ ဝနတပလ ဝနႈကပါႇကပါနန တပကအနနးစစ ဝနကကတာန ရအမနးကကကကဒအး၊  
ယာမနးကဇကနနးကပါႇ ဘပလ နနဒစစ ဝနကယဆပ အလ ကခညႈ ကကဘလကယကဝနးမဆပ။

၄၀

ဇပပ ဂအကလာငနး ကပတရပတာနမဘာညနးကဇကနနး၊ အပ ငနအလ ႇစအကလႈကဒကႈဖာနႈ လမအကနအပ ငန
အလ ႇဒအး စအဘပ အ ုကနဒါႇကတကငနးကက၊ အအးမပပ ႈတအငနကခကငနးအပ ငနအလ ႇဒအး စအကမကႈလာန ဟာနမနးကကကာႈ 
ဒါႈ ‘‘ကခညႈဒအး မပပ ႈကပါႇကကာနနနးကကမကႈအစ ဝနးဟာနမ ၊ တညာဝနးလာညနးဒပပ မ ကကကာႈအနနး
နာနႏ။’’ တပကစစ ဝနကကအပပ ညနးကခညႈကကမာန ကစ ပနကဂႈအပဟာဝနးဒပပ မကပါႇကတကငနးကတာညနး  
ကဂါႇမပပ ႈကကဟညနကစာႈကဒပပ နနးကဆကဝနးယာဝနး။



၄၁

ဇပပ ဂအလညနကလႈကဒကႈကကတာန ဒကတကငနးကနာဒအး၊ စစ ဝနကယဆပ စအတာနမနးအလ နနး တာနမတပက
အနနးကက ဒါႈ ‘‘ပစ ငနကယကဝနးပကကကနအးပါပညနကမကႈ၊ ဂါကကာနနနးတလအအးနအး ညကစမနႎအးယာနညနႇ 
အအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး၊ ပကခလကလာငနးနန က တာနမဆပနာနႏ။’’ 



၄၂



၃၇။ စစ ဝမကယဆပ  ကရဒနမးဒဒႈ  
လာဆရပ  ႎအးယာမညမႇအအမမးကဒဒႈ 

ဒယာမမမး

 ယယာဟာန် ၁၁း၁-၄၆

၄၃



၄၄

ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈ တာနမတပကအနနးကက ‘‘အကလပပ ႎအးဟာဝနးဘပပ း ညညာအရာပန
ယပ ဒ။’’  တပကအနနးကကမာန ဒါႈ ‘‘ႎပပ ငနအအးဘပပ နနကဒကႈ၊ ယပ ဒကက ဟဟာနညနႇကကာမနပယာနမနးႎအပ နန
မညနးစစ ဝန အာဝနမပပ ႈဟအပ ဝန၊ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဆအငနႎအးဟာဝနးဘပပ းညညာဒအး။’’ အနနးစစ ဝနစအႎအးဒါႈ 
တာနမကက ‘‘ဘစ ဝနဖအပ ငနးအက လာဆရပ ဒအး ဂအအပငါမနး၊ အစ ဝနးလပပ ဟာဝနးပါမ ဒအး စာနစ ငနပကာနညနႇအနနး
ယာနညနႇ။’’

ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ဝနကယဆပ စအကယကဝနးတညာဝနးလာန ခါဝနလာဆရပ  ဆကဝနးဒါငနး။ 
လာဆရပ  ကာညနး ပအလပပ ညနးအနနး အအးမပပ ႈမာရပကာညနးမာတ ကကပါအပပ ညနကခညႈ၊ ကကစအမပပ ႈဒပပ မ
ဘစ ဝနဖအပ ငနးကကမကႈ စစ ဝနကယဆပ အခညနး။ ဇပပ ယာမနး စစ ဝနကယဆပ ကယကဝနးတညာဝနး ခါဝနဒအး၊ 
အနနးစအဒါႈ ‘‘ဆကဝနးဒါငနးဒအး နစ ငနအာဝနမပပ ႈမ စာယာနမနးတကဟာနညနႇဟာဝနး၊ အအးဒအးမပပ ႈ စာနစ ငန
လပလ ဝနႈဖပ ငနးဆကရ စစ ဝနဖဖားဟာနမ ။’’ စစ ဝနကယဆပ ကကမကႈကပါႇအခညနး မာရပ၊ မာတ၊ လာဆရပ  
အအးမပပ ႈကကပအႎါး ပါအပပ ညနးကခညႈ။ အနနးစစ ဝန ဘညနကယကဝနးတညာဝနး လာဆရပ  ဆကဝနးဘာညနး
ကဇကနနးမာန အနနးအာဝနႎအးကဒကႈမကပါႇ ပါမ ကက၊ အနနးဂအကဂါညနးအလ နနးလပလညနပါမ ဒအး ကတာန    
ကစ ပနဘပလ နနးဘပပ းဘကညနးအယနဆငညနး။



၄၅

အနနးစစ ဝနကလာငနး ကလာနငနလာဆရပ  အပငါမနးဒအး၊ တပကအနနးကကအာဝနကဘပူႈနာနႇမ 
ဂအထာငနလပလညန မပပ ႈလာဆရပ  အပငါမနးအခညနး။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အနနးစစ ဝနစအဒါႈ 
‘‘လာဆရပ  ဟညနယာနမနးကဟာနညနႇ။ အစ ဝနးခပပ ညနးကပါႇအခညနး၊ အစ ဝနးအာဝနကဂါညနးမ   
ပါမ ဒအး ခညနယာနမနးအနနး၊ စစ ငနနညန ကဂါႇမပပ ႈပကနစ ငနဘပလ နနးကယကဝနးတပလ ဝနႈ ပစ ငနအအးကမန ကမနအာမနး   
နန ာငနးပကကညညကမန။ ဟာႈ၊ အကဟာဝနး ပါမ ကဂါညနးအနနးဒအး။’’

ဘပလ ဝနကဒကႈစာနမနး စစ ဝနကယဆပ တာန ပါမ ဒအး၊ လာဆရပ  ယာနမနးကစ ပနဘပလ နနးဖပပ နနးဆငညနး။ 
မာတစအကလႈကဒကႈရစ ပနအအပ ငနရပပ ႈ စစ ဝနကယဆပ ၊ စအဒါႈ ‘‘ဆာနမညနးစစ ဝန စအကဂါညနးအလ နနးလာနပါမ
နအးအခညနး၊ အအးမပပ ႈႎါးအအးမာညနးအစ ဝနးနအး နစ ငနအာဝနယာနမနးမ။ ဘညနဘာညနးမာန  အစ ဝနး
ကညညကမနအပလ ဝန စစ ဝနဖဖား နစ ငနတညာဝနးဒကႈ၊ ဂါဆအငနမပပ ႈ ပစ ငနမန ာနနးမညနး တာမ နအနနးစစ ဝန။’’



၄၆

စစ ဝနကယဆပ  စအဒါႈ ‘‘အစ ဝနးမပပ ႈ အအးဒကႈ ႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဒယာနမနး၊ မပပ ႈအအးဒကႈ    
အဆာကနအအမနး။ ဂါဆအငနမပပ ႈ ကကအအးကညညကမနအစ ဝနးဒအး၊ ကကဘညနယာနမနးဟာဝနးစစ မနးမာန 
ကကနစ ငနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဘပပ း။ ဂါဆအငနမပပ  ကကအအးကညညကမနအစ ဝနး နစ ငနကလာနတနဘပလ နနဒယာနမနး 
ပါဇပပ နာနႏ။ မညနးကညညကမနလာန ကကကာႈအစ ဝနး။’’ မာတစအႎအးဒါႈ ‘‘ကညညကမနအပလ ဝနစစ ဝန၊ မညနးစစ ဝန
မပပ ႈ စစ ဝနခရအတန အအးမပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖား၊ အအးကလႈကဒကႈကတကငနးကတာညနး။’’

ႎါညနးဒအး မာရပမာန ဟညနကဒကႈစာနမနးဘပပ း ရအမနးစစ ဝနကယဆပ ၊ အနနးစအအစကနဆကကူႇ 
လအာညနႇဇာနနနးအနနးစစ ဝန စအဒါႈ ‘‘အပလ ဝနစစ ဝနကညကား၊ ဆာနမညနးစစ ဝန စအကဂါညနးအလ နနးလာန 
ပါမ နအးခညနး ႎါးအအးမာညနးအစ ဝနး နစ ငနအာဝနယာနမနးမ။’’ စစ ဝနကယဆပ  စအကမန ာႇကက ‘‘ပါမ ကမန က 
ပကအလ နနး လာဆရပ ။’’ ကကစအႎအးဒါႈ ‘‘အနနးကဂါညနးကခကငနးထစ မနကဖဝနး။ မညနးစစ ဝန ကဒကႈတပလ ဝနႈ 
ဟစ ငနးအနနး။’’ ႎါညနးဒအး အအးမပပ ႈကအကမနးငါညနးအနနးစစ ဝနမာန ဟညနတကပူႈကဇာႈကပါႇဟာနမ ။



၄၇

အအးမပပ ႈပါမ ကဖဝနးဒအတအႇအလ နနးကကတာန လာဆရပ ဒအး၊ မပပ းကတကဝနးထစ မနအအးဒါးကပ ပ ုနနး   
မာဝနးဒါငနး ဂလပငနဘပအလ နနး။ ဘပလ ဝနဟာဝနးစာနမနးစစ ဝနကယဆပ တာန ပါမ ကဖဝနးဒအး၊ အနနးစအဒါႈ 
တာနမကက ‘‘ဂလပငနဒကဝနးႎပပ နန ကပ ပ ုနနးမာဝနးကတာနညနး’’၊ မာတစအႎအးဒါႈလာန ‘‘စစ ဝနကညကား၊   
အနနးယာနမနး ဟညနဘပလ နနးလာနဖပပ နနးဆငညနး နစ ငနဟညနအလ ႈအာမနမ ကယဝနး စစ ငနနညန။’’

ဘပလ နနကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ စအႎအးဒါႈ ‘‘ဆာနပကကညညကမန ပကနစ ငနကယကဝနးဖပ ငနးဆကရ စစ ဝနဖဖား၊ 
အစ ဝနးကလာငနးအလ နနးဘာညနးကဇကနနး အာဝနမပပ ႈဟအပ ဝန။’’ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး  ကကစအစလ နနး  
ဂလပငနႎပလ ဝနႈႎအပ နန ကပ ပ ုနနးမာဝနးဒအးဟာနမ ။



၄၈

ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအဆအငနကဂကႈတပလ ဝနႈဟပပ ကနဒါး ပါမ ပ ပါနနး၊  စအဒါႈ"အပလ ဝနကလ နနစစ ဝန၊
မညနးစစ ဝနကစ ပနတညာဝနးဒကႈကကကာႈအစ ဝနးမာန ကကးစလ းမညနးစစ ဝန ဒါငနးကပါႇအခညနးဟာနမ ။     
အစ ဝနးမာန ဟညနနာနႇကပါႇ  မညနးစစ ဝန တညာဝနးဒကႈကကကာႈအစ ဝနး ကဆကဆ။ ဘညနဘာညနး
မာန  ဂါဆအငနမပပ ႈတလအအး ကကအအးကဂါညနးကပါႇကပါနနအစ ဝနးစစ ငနနညနနအး နန ာငနးကကကစ ပနကညညကမန
ဒပပ မ အစ ဝနးမပပ ႈပစ ငနတပပ နနးကဒကႈ မညနးစစ ဝန၊  အစ ဝနးမာန ဟညနမန ာနနးဒကႈအလ နနး စာကကဘာညနးကညကနနး
နာနႏ။"  ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ  စအကအာငနးဒါႈ "လာဆရပ  ယာနညနႇကလႈကဒကႈလာန။ ”

ဘပလ နနကဇကနနး လာဆရပ မာန ဟညနယာနညနႇလညနကလႈကဒကႈကပါႇအလ စာနနနးဟာနမ ။ အအးမပပ ႈ
တအငနတပပ းပပပ ငနးအနနးမာန ဂအကမကႈအလ နနးအအးမပပ ႈတစကန ပစ ငနဒါးတာန ပညနးခညနယာနမနးအနနး။   
ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ စအဆလညနႇ နန ာငနးတလအအးဂအပ နနးကက လာညနးႎအပ နနတစကနပစ ငနပညနးအလ နနး  
တအငနအနနးဒအး။ ကဂါႇအအးကမန ကမနအာမနး ပစ ငနကရကနနးဟာဝနး စစ ဝနကယဆပ ဒအး၊  အအးမပပ ႈယပ ဒကကမာန 
ဟညနကညညကမနကဒကႈ အနနးစစ ဝန ဂအပ နနးလာနကပါႇအခညနးဟာနမ ။  



၄၉

ဘညနဘာညနးစစ မနကဇကနနးမာန အအးမပပ ႈယပ ဒကကအအးကရကနနးဇအပ ငနးဖာညနဖာဆာကက၊     
ကကစအဟညနကနာႈဆကကကႈကပါႇခညနး တာနမ စစ ဝနကယဆပ ။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကကစအ 
လညနကအပ ပနႇကမပပ နန စာနစ ငနကကာမနပယာနမနးႎအပ နန စစ ဝနကယဆပ ကာညနးလာဆရပ ။



၅၀



၃၈။ စစ ဝမကယဆပ  ကညား
 အအးယာမႈလမ ဒဝမႎအပ နမကတပ

 မတဲ ၂၆း၁၄-   ၅၆၊ မာကု ၁၄း၁၀-   ၅၀၊ လကုာ ၂၂း၁-၅၃၊
  ယယာဟာန် ၁၈း၁-၁၁

၅၁



စစ ဝနကယဆပ မာန လန ယနလာနကဟာဟတားအနနး ဟညနဘပလ နနးဘကညနးအပပ ညနးဆာငနနမနမ ။ 
ခညနဇပ ငနဒအး မပပ ႈအခကအုငနယပ ဒကက ကရကနနးကပ ပါညနးပတခါ စာနစ ငနနနလလႈ ဘာညနးကမန ကစစ ဝနဖဖား
ကခကာနတနလညနကလႈကဒကႈ အပတကရလကက ဒကအပ ငနးအကဂပ တပ  ခညနကပနနကကတာန မန ာညနး 
(လခါ)ပစ ငနဆလညနႇအအး။ စစ ဝနကယဆပ စအဟညနနာနႇအလ နနးကပါႇ ဘညနဘာညနးပစ ငနနစ ငနကတလ ႈ
ကညားဟာဝနးအနနး ခညနဇပ ငနမပပ ႈတာန အခကအုငနအအးကရကနနးကပ ပါညနးပတခါဒအး။ အနနးစစ ဝနစအ
ကလာငနးလာန တာနမတပကအနနး၊ အနနးနစ ငနဟာဝနး ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန၊ အအးမပပ ႈပါမ လနစ ငနး 
 ဒအအအးနစ ငနပယာနမနးႎအပ နနအနနး။ 

၅၂

တလအအးဒါငနးယပ ဒ ကကအအးကဂါညနးပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငနဒအး၊ ကကစအအာဝနကညညကမနမ
စစ ဝနကယဆပ မပပ ႈတာန ကမဆပယ။ ကကစအလညနကအပ ပနကမပပ နနလာန စာနစ ငနကကာမနပယာနမနးႎအပ နန 
စစ ဝနကယဆပ ။ ယပ ဒဆကာရပပတနဒအး၊ အနနးမပပ ႈတပကစစ ဝနအလ ကခညႈဟာနမ ။ အနနးစအဆမားဘကားလာန 
ကတကႈဒါးရပလနနး ပစ ငနထအငနးကမနးအလ နနးအနနး။ အနနးစအဟာဝနးယစ ငနးႎအပ နနလာန စစ ဝနကယဆပ      
တာနမတလအအးဒါငနးယပ ဒကက။ 



၅၃

တလအအးဒါငနးယပ ဒ အအးမပပ ႈပစ ငနကအာ တားကအာဒါငနးတားကစာနငနးကက စအဒကႈရပလနနး      
တကငနကား အပပ ညနးကပလ ဝနးကမတန တာနမယပ ဒဆကာရပပတန နန ာငနးအနနးယာနႈလန ကဝနႎအပ နနကတပ     
တအငနခနားကာညနးစစ ဝနကယဆပ  စာနစ ငနယစ ငနးဒကႈ စစ ဝနကယဆပ  တာနမကက။ အအးနအး ဟညနကပနန
ကဒကႈကပါႇ ကတာႇတာနဘညနဘာညနး ကဟာကလာငနးအလ နနး ပကရာဖကတနကကဟာနမ ။        
ယပ ဒဆကာရပပတနမာန စအလညနကကဖာမနးကနာႈ တာနမကက၊ အနနးစအလာညနးဖာနႈရပလနနးဒအး        
စအလညနကလႈဟာဝနးကပါႇ၊ စအဂအ ဟဟာနညနႇဒကႈအအပ နနဒါနနး စာကကနစ ငနဘပလ နနးကမနး စစ ဝနကယဆပ ။ 

စစ ဝနကယဆပ  စအကရကနနးကပ ပါညနးပတခါ ကတာႇတပကအနနးကက။ အနနးစစ ဝန စအကတကႈ     
ကဆာငနးဒကႈဖာနႈခမလ နနးဒအး တာနမတပကအနနးကက၊ စအဒါႈ ‘‘ကတကႈဟပပ မနးနာနႏ၊ ခမလ နနးပစ ငနကပာနႈဒကႈ 
အစ ဝနးတာနမ ပကနအး မပပ ႈယငနးအစ ဝနးနာနႏ။ ကရကနနးကတာႇဘာညနးကညကကနနး စာပက နစ ငနနနလလႈတာနမ     
အစ ဝနး။’’ ကတာႇတာနဘာညနးကညကကနနး အနနးစစ ဝနဒါႈ အနနးနစ ငနကစာနနနးႎအပ နနတပပ းပပပ ငနးအနနး      
စာတပကအနနးကက။ 



၅၄

      ႎါညနဒအး စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈ တာနမတပကအနနးကက "အအးမပပ ႈကခကငနးပကကကကကဒအး၊ နစ ငနကမကႈ 
အနနးအအးနစ ငနယာနႈလန ကဝနႎအပ နနကတပ ကတကငနးအစ ဝနး။” ဘပလ နနကဇကနနး တပကအနနးကကမာန ဟညန
ကစာႈကဒပပ နနး အာမနးဒပပ မကပါႇအခညနးဟာနမ ၊ ဘညနဘာညနးမာန ကကအာဝနနာနႇမ အအးမပပ ႈ
ကခကငနးကကကကဒအး နစ ငနမပပ ႈကခညႈကမန က အအးနစ ငနယာနႈလန ကဝနႎအပ နနကတပ တာနမအနနးစစ ဝန။ စစ ဝနကယဆပ  
စအဒါႈ ‘‘အနနးမပပ ႈကပါႇကခညႈ ပစ ငနကယာနႈဒကႈအစ ဝနး တာနမအနနးဟပပ မနးခမလ နနး အလ မပပ ညနႇနအး
ဟာနမ ။’’ ႎါညနးဒအး အနနးစအကတကႈခမလ နနး ဒကႈတာနမယပ ဒဆကာရပပတနဟာနမ ။  

ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝန စအကတကႈဘပပ းကကလာနကနကအကမနးပ ပါညနးဆပကပတန စအဒါႈလာန     
"ကတကႈစပပ ငနးနာနႏ၊ အအးနအးမပပ ႈနန ာမနးအစ ဝနး  အအးဆကငနတာနမကတပ ကဆတနစာတမာညနး စာနစ ငန   
ပါညနးႎအပ နနပစ ငနကလလညနႇတလအအးပါပညနကမကႈဟာနမ ။ ပကမာန စာနစ ငနနနလလႈတာနမ အစ ဝနး၊ ပကစအကရကနနး  
ဘာညနးကညကကနနးနာနႏ။ ကတာႇတာနဘာညနးကညကကနနး အနနးစစ ဝနဒါႈ အနနးနစ ငနကဟဒကႈနန ာမနး
အနနး စာနစ ငနပါညနးႎအပ နနအအပ ငနဂ ပကတန တပကအနနးကက။ 



ႎါညနးဟပပ မနးကဟာနညနႇကကတာန ပပပ မနးကမန ကဝနးဒအး၊ စစ ဝနကယဆပ ကာညနးတပကအနနးကက     
စအဟပပ ကနဟာဝနး ပါမ ညညာကနာ ဆာနနလလနန။ အနနးစစ ဝနစအဒါႈ တာနမတပကအနနးကက         
‘‘ကဆကမနးအအပ ငနဒအႈကပါႇ ပကပါပညနကမကႈဒအး နစ ငနဒကဝနးႎအပ နနဒပပ မအစ ဝနး။’’  

၅၅

ႎါညနးဟပပ မနးယပ ဒဆကာရပပတနတာန ခမလ နနးဒအး၊ အအးမပပ ႈခလ နနဆပပ ငနမာန ဟညနကလကပနကပါႇ 
ကခကငနးတပပ းအနနးဟာနမ ။ အနနးမာန စာနစ ငနကကဇာနညနဒကႈယပ ဒကက ကမနးစစ ဝနကယဆပ ၊ အနနးမာန 
ဟညနလညနကလႈဟာဝနးကပါႇ။ ခညနဇပ ငနဒအး မပပ ႈအခကအုငန ခညနကဆကမနး။ 



၅၆

ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ စအႎအးဒါႈ ‘‘ကကကကနအးပါပညနကမကႈ ဘညနဒကဝနးႎအပ နနမညနးစစ ဝနမာန 
အအးမပပ ႈအစ ဝနးအခညနး နစ ငနအာဝနဒကဝနးႎအပ နနမဘာညနးကက၊’’ ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝန စအႎအးဒါႈတာနမ
ကက ‘‘ခလ နနဆပပ ငနမာန ဟညနဆအငနဘပလ နနးကပါႇ ပကပါပညနကမကႈနာနႏ။ ဘညနဘာညနးမာန အစ ဝနး  
မန ာနနးဒကႈဆလ း စာမညနးကပတရပ ၊ နန ာငနးကနာႈကညညကမနမညနး ကစ ပနဘလကယာနမနးနာနႏ။       
ဘညနဘာညနးစစ မနမ ကဇကနနးမာန ကဆကမနးအအပ ငနဒအႈ အာညနႇကဒပပ းအကပူဝနးအပပ ညနးကဘာနကန     
မညနးနစ ငနထကငနးႎအပ နနဒါႈ မညနးအာဝနနာနႇမအစ ဝနး။”

ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ စအႎအးဒါႈ ‘‘အစ ဝနးဘညနကတလ ႈကညားစစ မနမယာနမနးကတာႇ   
မညနးစစ ဝနအလ ဒအမာန အစ ဝနးနစ ငနအာဝနစပ နနးႎအပ နနမ မညနးစစ ဝနနာနႏ။’’ အအးမပပ ႈတပကစစ ဝန ကကအအး   
ကခညႈဟညနး ကကပါပညနကမကႈမာန ဂအကလာငနးဒါႈဒပပ မလပလညန ဘာညနးကဇကနနးဟာနမ ။



စစ ဝနကယဆပ စအမန ာနနးဆလ း ကစ ပနမပပ ႈကပါႇအပပ ညနးကဘာနကန၊ အနနးစအဒါႈ ‘‘အပလ ဝနကလ နနစစ ဝန၊ 
စာနစ ငနပ ပပ ုတနပစ ငနကလလညနႇတလအအးကက ဆာနဘလကမကႈ အအပ နနဒါနနးဟညနးမာန၊ နန ာငနမပပ ႈလပလညန 
ကတာႇတာနဘာညနးကမကႈကနာႈမညနးနာနႏ။’’ ကဂါႇမပပ ႈအနနးစစ ဝန ကနာႈအအပ ငနဂအႈကနာႈမန ညန  
ယာဝနး အအးမပပ ႈကအကမနးကကဖကမနးအနနးစစ ဝန လန ာညနကဇာႈကစ ပနဘာညနးကပါႇ ကအကမနးနန ာမနး
ဟာနမ ။ စစ ဝနဖဖားစအဆလညနႇဒကႈ စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနး ကဒကႈဒကႈကဘပာနမနး တာနမအနနးစစ ဝန။ 

ႎါညနးဒအး ကယဆပ ကာညနးတပကအနနးကက စအတစ နနကတာႇဟာဝနးလာန ပါမ ဒအဒါႈအအးတာန
ကဂတကဆမာနန။ ကယဆပ စအဆလညနႇတပကအနနးကက မန ာနနးဆလ း၊ နန ာငနးကကကစ ပနဘလကယကဝနး   
ဘလကညားကတာႇဟာဝနးတာန ခလ နနဆပပ ငနကစ ဝနးကယာနခလစ ဝနးကက။ ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝနစအဟာဝနး
မန ာနနးဆလ း ကဒညနးအနနးအလ ကခညႈ။  

၅၇



၅၈

စစ နနအနနးမန ာနနးဆလ း ကဟာနညနႇအလ ကဘာနကနမာန အနနးကဒကႈဇလ းကပါႇ ပါမ တပကအနနးကက 
အလ ကဘာနကန။ ဘညနဘာညနးမာန တပကအနနးကက ဆစ မနနာနႇလပလညန ဂအအပငါမနးလာနဒါး။ ဘပလ ဝနမပပ ႈ
တာန ကဘာနကနလဘာနနနးဒပပ မအအး အနနးစအပကာနညနႇလာနကက စအဒါႈ ‘‘ယာနညနႇ၊ ယာနညနႇနာနႏ 
ကခညႈအနနးအအးနစ ငနအာပနအစ ဝနး ဟညနကဒကႈနာနႏ။’’

ယပ ဒဆကာရပပတနစအကဒကႈစာနမနးတစ နနကတာႇ၊ ကတာႇတလအအးဒါငနးယပ ဒကက ကာညနး     
ကကာနနနးနာနနးကက၊ ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး စအကတာႇစစ မနမဘပပ း တလအအးကပပ ငနကခါနနးကက ကဒကႈကစ ပန
ကပနနဖပ ငနကပနနစပ မနးဟာနမ ။ အနနးစအကဒကႈအလ ႈကညညာညနႇလာန ကယဆပ ။ အနနးကရကနနးဘာညနးကဇကနနး 
မပပ ႈအနနးဆအငနနန ကဒကႈ တလအအးဒါငနးယပ ဒကကနာနႇမပပ ႈတာန ကခညႈကကနစ ငနလပပ ကမနး။ ႎါညနးဒအး ကယဆပ   
စအကမန ာႇတာနမအနနး ဒါႈ ‘‘ယပ ဒ၊ မညနးအလ ႈကညညာညနႇလာနဒါးအစ ဝနး အလ ကဘာနကန စအအာပနဒကႈ
လာနအစ ဝနး တာနမအအးဟအပ ဝန။’’



၅၉

ဇပပ ကကာနနနးနာနနးကက ကမနးစစ ဝနကယဆပ ဒအး၊ ကပတရပ စအတပပ ႈဘပပ ႇအနနး စအတာနႈဟပနခညပုကန 
ပစ ငနဆလညနႇအလ ကခညႈ အနနးအအးကတာႇကဒကႈ တလအအးဒါငနးယပ ဒကကဒအး။ ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး  
ကယဆပ စအဒါႈ ‘‘ႎအပ နနဘပပ ႇမညနးဒအး၊ အစ ဝနးဘပလ နနးစစ မနမ မန ာနနး တာနမ စစ ဝနဖဖား နန ာငနးအနနးတပပ နနးဒကႈ    
စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနးကက ပါတစ ပန စာနစ ငနကဒကႈကကဇာနညနကာငနးဒကႈအစ ဝနး။ ဘညနဘာညနးမာန  
အစ ဝနးလပပ တညာဝနး ကကကာႈကလ နနအစ ဝနးနာနႏ။’’ အနနးကလာငနးကဟာနညနႇဖာနႈဘာညနးကဇကနနး  
စအကတကႈခညပုကနကခညႈဒအး ႎအးကတအပ ကနဆားနန ာမနးဒကႈဘပပ း တာနမအနနးဟာနမ ။ တပကအနနးစစ ဝနကကမာန   
ဟညနဒကဝနးဟာဝနးႎအပ နနဒပပ မ အနနးစစ ဝန။



၆၀



၃၉။ ဘညမဘာညမး စစ ဝမကယဆပ  
ကညားအအးစဒတမကမမ ာႇ

 မတဲ ၂၆း၅၇-   ၂၇း၂၆၊ မာကု ၁၄း၅၃-   ၁၅း၁၅၊ လကုာ ၂၂း၅၄-၂၃း၂၅၊
 ယယာဟာန် ၁၈း၁၂-၁၉း၁၆

၆၁



၆၂

အခကအုငနဒအးမပပ ႈ ကဒညနကဆကမနး။ ကကာနနနးနာနနးကက စအကတကႇယပပ ငနးဟာဝနး စစ ဝနကယဆပ   
ပါမ ခကလကပန တားကအာဒါငနးတားကစာနငနး စာနစ ငနစကတနကမန ာႇတာန အနနးစစ ဝန။ ကပတရပ မာန 
ကတာႇဟာဝနးလဘာနနနးကက။ ဘပလ ဝနကတကႇကလကပနကကတာန စစ ဝနကယဆပ ကခကငနးခကလကပန၊ အအးမပပ ႈ
ကပတရပ  စအအစကနႎါႇအလ နနးမလကနငညနး ပါမ ခရာနညနႇ။

ဘပလ ဝနကလကပနစာနမနးတာန ကခကငနးခကလကပန၊ တလအအးဒါငနးယပ ဒကက စအစကတနကမန ာႇ       
စစ ဝနကယဆပ ။ ႎါညနးဒအး ကကစအကတကႇဟာဝနးဒပပ မဆစကနကဆ ကခညႈအအးနစ ငနခစ မနကလာငနး     
ခလစ ဝနးကလာနငနကယဆပ ။ ဘညနဘာညနးမာန ဆစကနကဆပစ ငနကလာငနးဟာဝနးကက     
အလကခညႈကတာႇအလကခညႈ အာဝနလညနတစ ငနကနန းမ။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကကမာန   
ဟညနဘလဆမားမနန ကဒါႈ စစ ဝနကယဆပ  ကမကႈအပကကတန။ စစ ဝနကယဆပ အခညနး          
အာဝနႎအးကာနႈအာဝနႎအးဒါႈမဆပ။



ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး တားကအာဒါငနးတားကစာနငနး စအတပလ ဝနႈကစးကစးဖာနႈ      
စစ ဝနကယဆပ ၊ စအကမန ာႇဒါႈ ‘‘ကမဆပယ အအးမပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖား မပပ ႈမညနးဟအပ ဝန။’’  

စစ ဝနကယဆပ  စအႎအးကလာငနးတာနမအနနး မပပ ႈအပလ ဝန၊ စအဒါႈ ‘‘အအးမပပ ႈမညနးမာန နစ ငနကယကဝနး
အလ နနးကပါႇ အစ ဝနးအစကနတစ နနကတာႇ တာနမ စစ ဝနဖဖား၊’’ ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး တားကအာ
ဒါငနးတားကစာနငနးဒအးမာန ဟညနဆအငနဇာဝနးကပါႇအခညနး၊ အနနးစအတအပ တနတဘကကႈႎအပ နနကပါႇ 
တဆအးကခကကပနအနနးဖာနႈ စအရပပ ငနးကမန ာႇဒါႈလာန ဒါငနးဒါငနး ‘‘အကဘလလပပ မ ဆစကနကဆမကပုးကမန ကမ။ 
ပကမာန ဟညနကယကဝနးတညာဝနးအလ နနးဒပပ မ အအးမပပ ႈကခညႈနအးဒါႈ အနနးမပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖားနာနႏ။ 
တစ မနအပကကတနမကပုးကမန က ပကဆအငနဒကႈတာနမ အနနး။’’ 

၆၃



၆၄

ဘပလ နနကဇကနနး တလအအးကကကကဒအးမာန ဟညနႎအးရပပ ငနးကအာငနးဒါႈဒပပ မလာန ‘‘ကခညႈဒအးအခညနး၊ 
အနနးဟညနကအပ ငနကပါႇ ယာနမနး။’’ ႎါညနးဒအး ကကစအဘပႎအပ နနဖာနႈ ငါညနးစစ ဝနကယဆပ  စအဘတန 
ဟပနကအကမနးဘတန၊ အာဝနႎါနနးဒကဇကနနး ကကစအဆကမ နငါႈဘပပ းအနနးဟာနမ ။

ဘပလ ဝနကယကဝနးအအးပနနးအအးကဂါညနးခရာနညနႇခကလကပနဒအးတာန ကပတရပ ၊ အနနးစအကမန ာႇ 
ဒါႈ ‘‘မညနးအာဝနမပပ ႈဟအပ ဝန တပကကယဆပ ။’’ ဘညနဘာညနးမာန ကပတရပ စအႎအးထကငနးဒါႈလာန 
အနနးအာဝနမပပ ႈမ တပကကယဆပ ။’’ ႎါညနးဒအး စအကမကႈဘပပ းအအးပနနးအလ ကခညႈ၊ ကခညႈဒအးမာန ဟညန
ကမန ာႇဒါႈလာန တာနမ ကပတရပဘပပ းဘာညနးကဇကနနး။ ကပတရပ မာန ဟညနႎအးထကငနးဒါႈဘပပ းဟာနမ ။ 
ႎါညနးဒအး တလအအးကကစအဒါႈဒပပ မလာန တာနမ ကပတရပ  ‘‘မညနးမပပ ႈကပါႇ ကခညႈအနနးအအးကတာႇ    
လဘာနနနးကယဆပ ဟာနမ ။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး ကဂါႇမပပ ႈပါညနး       
ပါမ အယနကခညႈဒအး၊ မပပ ႈတလအအးကအပ ငနးဂါလပလက။’’ 



၆၅

     ကပတရပ မာန ဟညနလညနကလႈဟာဝနးယာမနးကပါႇ ပါမ ခရာနညနႇ။ ခညနယာမနးကဇကနနး 
ယပ ဒဆကာရပပတန အအးမပပ ႈကခညႈအအးအာပနစစ ဝနကယဆပ  ဒကႈတစ ငနတညနးတလအအးကကမာန ဟညန
ကယကဝနးဘညနဘာညနးတာန အအးဂအကယာငနကယဆပ ၊ အနနးစအကလန ႇကနာႈအနနး စအလညနကလႈ
ဒကဝနးကပါႇ ဒကဆအပ ဝနဒအးဖာနႈ စအႎအးပတတနယာနမနးႎအပ နနလာနတပပ းအနနး။

ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ စအတပလ ငနႏကကကာႈဒါႈ၊ ဆာနအစ ဝနးစအနာနႇလာန ကခညႈပစ ငနဒါႈပကဒအး   
ဒကႈအစ ဝနးကတလ ႈခစ မနကပါႇစစ ဝနဖဖား တပလ ငနႏကတကငနးအစ ဝနးနာနႏ။ စစ နနအနနးဒါႈဘာညနးကဇကနနးမာန 
အအးမပပ ႈအကပူဝနးကပ ပ ုငနး ဟညနကဒပပ းကပါႇအလ စာနနနး။ အအးမပပ ႈစစ ဝနကယဆပ မာန ဟညနကပ ပ     
ႎအးတပလ ဝနႈဇလ းကပါႇ ကပတရပအလ စာနနနးဟာနမ ။



၆၆

ႎါညနးဒအးအလဆငညနး၊ ခညနဇလ ကညကကးကဇကဝနးကဇကဝနး တလအအးဒါငနးယပ ဒကကစအယပပ ငနးဟာဝနး
စစ ဝနကယဆပ  ပါမ ပပလတန အအးမပပ ႈတာကညကားဒါငနးကယာမ ကဂါႇမပပ ႈကကဆအငနကယာငန     
ပယာနမနးႎအပ နန ကယဆပ ။ ဘပလ နနကဇကနနး တားကညကားဒါငနးပပလတန စအကမန ာႇကယဆပ  ဒါႈ   
‘‘မညနးမပပ ႈလာန တားကညကားဒါငနးယပ ဒကက။’’

ဘပလ နနကဇကနနး ကယဆပ စအႎအးဒါႈ မပပ ႈမန ာနနကပါႇအခညနး ကတာႇတာနဘညနဘာညနးကမန ာႇ 
မညနးတားကညကားဒါငနးနာနႏ။ ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈကအပ ငနးအစ ဝနး စအအာဝနတစ ငနကနန းမ 
တာမ နကလာကနအး။ ဆာနကအပ ငနးအစ ဝနး စအတစ ငနကနန းဘာညနးကလာကနအးအခညနး၊ နန ာငနးအစ ဝနး  
ကစ ပနဘလကတလ ႈစာနမနး တအငနတညနးယပ ဒကက တလအအးအစ ဝနးကက နစ ငနတအပ ကနႎအပ နနဒပပ မကကယစ ဝနး။     
အစ ဝနးကလႈကဒကႈ ကတကငနးကတာညနးကစ မနဖာနအး မပပ ႈစာနစ ငနကလာငနးခါဝန ကလာနငနစစ ဝနဖဖား။  
ဂါဆအငနမပပ ႈ စားကကအအးကကမကႈဟတားအအးမပပ ႈအအးမန ာနနမာန မပပ ႈဒပပ မကကတညာဝနးလာညနး    
ကကကာႈအစ ဝနး။ ဘပလ နနကဇကနနး တားကညကားဒါငနးပပလတန စအႎအးကမန ာႇဒါႈလာန            
တာနမ စစ ဝနကယဆပ  ‘‘ဟတားအအးမပပ ႈအအးမန ာနနဒအး ဘညနကမန ကအနနးဘာညနး။’’



၆၇

ႎါညနးကအပ ပနကမပပ နနႈကဟာနညနႇ တားကညကားဒါငနးပပလတနတာန ကတာႇ          
စစ ဝနကယဆပ  အနနးစအဟာဝနးဇလ းလာန ပါမ တလအအးကကကကဒအး၊ စအဒါႈ ‘‘အအးမပပ ႈတာနမ ကခညႈနအး      
အစ ဝနးအာဝနကယကဝနးမအပကကတနအနနး။’’ ဘညနဘာညနးမာန တလအအးဒါငနးယပ ဒကကကာညနး    
တလအအးဂအပ နနးကက စအဂအကအာငနးပါဝနဒါႈဒပပ မ ‘‘ကတာနကနကတစကနပယာနမနးႎအပ နန ကခညႈဒအး၊       
တစ ငနကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနး။’’ ဘညနဘာညနးမာန တားကညကားဒါငနးပပလတန စအႎအးဒါႈ 
ဘပပ း ‘‘အအးမပပ ႈတာနမ ကခညႈနအး အစ ဝနးအာဝနကယကဝနးမအပကကတနမကပုးကမန ကမ တာနမအနနး။’’ ဘပလ နနကဇကနနး 
တလအအးဂအပ နနးကကကကဒအး ခကကနနးဟညနကအာငနးဒါငနးမန ယနကဒကႈဘပပ းဟာနမ ။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး 
တားကညကားဒါငနးပပလတန စအဒါႈထကငနဘပပ း၊ အအးမပပ ႈတာနမ ကခညႈနအး အစ ဝနးအာဝနကယကဝနးမ    
အပကကတနမကပုးကမန ကမ တာနမအနနး ဒါႈကစ ပနမပပ ႈကပါႇလာန အပပ ညနးကဘာနကန။

ဘညနဘာညနးမာန တားကညကားဒါငနးပပလတန စအအာပနဒကႈကယဆပ  တအငနတညနး     
တလအအးဂအပ နနးကကကကဒအး၊ ကဂါႇမပပ ႈအနနးယစ ဝနးကက ခညုကနခညာကန။ ကကာနနနးနာနနးကကမာန ဒါးလာန   
ကခါနနမအအပ ငနကဂကာႇ ငါႈဟပနစစ ဝနကယဆပ ၊ ဟညနကခညကပနဒကႈဘပပ း အနနးကဟကပနတဆအး      
တားကညကားဒါငနး၊ ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး စအဒကႈဘပပ း အနနးခညပု မပါနနကလ မနး ပစ ငနဒါးတာနပကအကႇ 
ကရကနနးအလ နနးဟာနမ ။ ႎါညနးဒအး ကကစအဆကမ နဒပပ မလာန တာနမ စစ ဝနကယဆပ ၊ စအဒါႈ ‘‘တပလ ဝနႈဟစ ငနး     
တားကညကားဒါငနးယပ ဒကက။’’



၆၈



  ၄၀။ စစ ဝမကယဆပ  ကညား   
ကတာမကမကတစကမပယာမမမးႎအပ နမ 
တစ ငမကတဒငမးရစ ငမးတာမႇတညမး

 မတဲ ၂၇း၂၇-   ၆၁၊ မာကု ၁၅း၁၆-   ၄၇၊ လကုာ ၂၃း၂၆-၅၆၊
  ယယာဟာန် ၁၉း၁၇-၄၂

၆၉



၇၀

ႎါညနးဒအး ကကစအယပပ ငနးဟာဝနး စစ ဝနကယဆပ  စာနစ ငနပယာနမနးအနနး တစ ငနကတကငနးရစ ငနး
တာနႇတညနး။ ကကစအဆလညနႇအနနးစစ ဝန ကကာႇဒပလညနးဟာဝနး ရစ ငနးတာနႇတညနး ကလန အအးနစ ငန
ဒါးကတာနကနကတစကန ပယာနမနးႎအပ နနအနနး။

ႎါညနးဟာဝနးစာနမနးကကတာန ပါမ ဒအဒါႈအအးတာန ကဂါလကဂါတဒအး၊ ကကစအကတကႈဒါးလန ကကနႏ
မနား ကတာနကနကတစကန တညနးကာညနးဇာနနနးအနနးစစ ဝန တစ ငနရစ ငနးတာနႇတညနးဒအး။ ႎါညနး
ဒအး အနနးစစ ဝန စအမန ာနနးဆလ းဒါႈ  ‘‘အပလ ဝနကလ နန၊ ပ ပပ ုတနဒကႈဟစ ငနး ပစ ငနကလလညနႇကကနာနႏ၊ ကဂါႇမပပ ႈ 
ကကကကနအး ဆအကကဂအကရကနနးမာန ကကအာဝနနာနႇမ။’’ တားကညကားပပလတနမာန စအဒကႈအမပငနး    
စာနစ ငနကပကနကတစကနအလ နနးကဘကႇကအာနမနး တစ ငနကတကငနးကကကနနးရစ ငနးတာနႇတညနး အနနးစစ ဝန 
အနနးအအးဒါႈ "တားကညကားဒါငနးယပ ဒကက။”



၇၁

ကကာနနနးနာနနးကက စအကညညာႈကစကကာကန စာကကနစ ငနဘပလ နနး တဆအးကခညကပနအနနးစစ ဝန။ 
အအးနအးမပပ ႈ ဟညနနပပ ကနကပပ မနကပနနကဒကႈကပါႇ ကတာႇတာနဘညနဘာညနးပစ ငနကဟာအလ နနး        
ပကရာဖကတနကက အအးဒါႈ "ကကနစ ငနကညညာႈကစကကာကန စအနစ ငနကယာနႈလာညနး တဆအးကခညကပန
အစ ဝနး။” 

စစ ဝနကယဆပ စအကညား အအးကတာနကနကတစကနပယာနမနးႎအပ နန ကဂါညနးကဒညန တလအအးစပပ နန 
 အယနကခညႈ။ အလ ကခညႈ စအလအလာဆကမ နဒါႈ တာနမအနနးစစ ဝန။ အအးမပပ ႈဘပပ းအလ ကခညႈ စအႎအးဒါႈ တာနမ
ကခညႈဒအး ‘‘မညနးကစ ပနကညား ပယာနမနးဘာညနးကညကကနနးမာန မညနးညကစမနနာနႇဟအပ ဝန ယစ ဝနး     
စစ ဝနဖဖား။ အအးမပပ ႈအာညနးအခညနး ကဂါႇမပပ ႈပစ ငနကလလညနႇအာညနး စအကညားပယာနမနးႎအပ နန  
ဘာညနးကညကကနနး ဟညနကအပ ငနတာနနအပလ ဝန။ အအးမပပ ႈအနနးခညနး ကစ ပနဘလကမကႈ ကစ ပနဘလကရကနနးဟစ ငနး 
ပစ ငနကလလညနႇမကပုးကမန ကမ၊’’ ႎါညနးကဟာနညနႇဒါႈအနနးတာနမဘာညနးဇကနနး အနနးစအဒါႈလာန တာမ န
အနနးစစ ဝန ‘‘အပလ ဝန စစ ဝနကညကား၊ ဆာနမညနးဟပပ ကနကဂါညနး တပလ ဝနႈကမနနးပါမ ကအပ ငနးမညနး နနလလႈ 
ဟစ ငနးစစ မနမအစ ဝနးနာနႏ။’’ အနနးစစ ဝနစအႎအးဒါႈတာနမအနနး ‘‘အစ ဝနးနစ ငနဒါႈအအးမပပ ႈအအးမန ာနနအနနး၊     
ဆငညနးအအပ ငနဒအႈနအးကပါႇ မညနးနစ ငနဟပပ ကနကဂါညနးကတာႇအစ ဝနး ပါမ ကအပ ငနးပါမ ပ ပါနနးနာနႏ။’’



တလအအးဂအပ နနးကကကာညနးတလအအးဒါငနးယပ ဒကက စအဆကမ နဒါႈ ဒပပ မ  တာနမအနနးစစ ဝန"ဆာနမညနး
မပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖားအခညနး၊ ကခကာနတနလာညနးဟစ ငနးတပပ းမညနး  ကဒညနးမညနး။        
ဆာနမညနးကရကနနးဘာညနးဇကနနး ကယးစအနစ ငနကညညကမနလာနမညနးနာနႏ။”

၇၂

ခညနဇပ ငနဒအး ဆအငနဂအမပပ ႈလပလညန အခကအုငနကဒညနဆငညနး။ ဘညနဘာညနးမာန အာနႇႎစ ငနး 
စအဟညနကဒကႈဘပ အ ုကနဒါႇဟာဝနးဒပပ မ ပါကအပ ငနးကတာညနးကစ မနဖာဟာနမ ။  တယနစကပါႇ       
ခညနကဒညနဆငညနး ကတာနကစ ပနစာနမနး ဘာနနနးဟပပ မနးအပပ ညနးနရအ ဂအအာနႇလာန          
ဘာညနးကဇကနနး။



အနနးစစ ဝန ခစ မနယာနမနးဒအး၊ မပပ ႈအနနးစစ ဝန ႎပလ ဝနႈနန ကဒကႈအအပ နနဒါနနး စာတလအအးကက နစ ငနကဒကႈဇလ း 
ပါမ စစ ဝနဖဖား။ ကကာနနနးနာနနး ကခညႈအအးဂအပညနတပလ ဝနႈ အနနးစစ ဝနဒအးမာန၊ စစ နနအနနးကယကဝနး    
ပစ ငနဘာညနးကကကကဒအးပါပညနကမကႈ၊ အနနးမာန ဟညနနာနႇလာနဒါႈ ‘‘ကခညႈနအးအခညနး    
အနနးဟညနမပပ ႈကပါႇ ကကာနနနးစစ ဝနဖဖားခညနးခညနးဟာနမ ။’’ 

၇၃

ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝန စအဒါႈ ‘‘ဇအပ ငနးအစ ဝနးဟညနကဟာနညနႇ။ အအးမပပ ႈႎပကညနနအစ ဝနးနအး  
စအအာပနဒကႈအလ နနး တစ ငနတညနး မညနးကလ နနနာနႏ။’’ ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝနမာန မလ ႇကလႈကကကနနး
အနနး၊ ဘပလ နနကဇကနနး အဆာကနအနနးစစ ဝနမာန ဟညနဒပပ မဟာဝနး။ စစ နနအဆာကနအနနးဒပပ မဟာဝနး 
စအကပနနကပါႇ အအငနဆာနနနလယလ ႈဒါငနး၊ အအးမပပ ႈတစကနယစ ငန ပစ ငနအအးကာငနးအလ နနးလာန ခနား
တလအအးကာညနးစစ ဝနဖဖား အနနးအအးကဂါညနး ပါမ ကစာနငနးစစ ဝနဖဖားမာန ဟညနကဘကကႈကပနန 
ဟာဝနးကပါႇ အယနဖာကန တယနစကပါႇကကတကငနး ကတာနကစ ပနစာနမနးကကခကကမနးအနနး။



ႎါညနးဒအး အအးမပပ ႈကယာတကတန ကာညနး နပကကာဒအနန အအးမပပ ႈတလအအးဒါငနးယပ ဒမာန    
ဟညနကဒကႈမန ာနနးလာညနး တပပ းခကာပနယာနမနးအနနးစစ ဝန တာနမတာကညကားပပလတန။ ကာညနးပါ
အယနကခညႈမာန မပပ ႈအအးကညညကမနဒါႈ စစ ဝနကယဆပ  မပပ ႈကမဆပယ။ ကာညနးစအဒါးတစကနပညနးဖာနႈ 
တပပ းခကာပနအနနးစစ ဝန စအဟာဝနးတအႇႎအပ နန ပါမ ထကမနကဖဝနးမာဝနး။ ႎါညနးဒအး ကာညနးစအဒါးကပ ပ ုနနး 
မာဝနးဒါငနး ဂ ပအငနဘပႎအပ နနကတကဝနး ဒအကလကပနတစ ငနကဖကဝနးဒအးဟာနမ ။

၇၄
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