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ကကအအးကစကတနကမကနနး - ဆကငနမညန၊ ကတာနငနးစပငန၊ မာညနးလလကကာ၊ ဆာငနကအာနငန 
ကဘာနကနကစကတနကမကနနး - ကဘာနကန အလ  
ဆငညနးလညနကလႈ - ပကကပူဝနးဖပပ နန၊ ဆာငနနမနမ  ၂၀၁၈ 



 ကယးမမ ာနမးဒဒႈဆဆ း အအးမပပ ႈပစ ပမအအးကတာႇအရာငမ အအးႎပဆ ဝမႈနမ ဒကလာမငမတတားစစ ဝမဖဖားနအး  
နမ ာငမးကပနမမာငမကလာ စာႎါးႎညမးအဒကဒအအးကဂါညမးကတဒငမးကစ မမဖာကတာမနမးဒအႏဟာမာ ။  



၄၁။ စစ ဝနကယဆပ  ႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဒယာနမနး

၄၂။ စစ ဝနကယဆပ  ႎအးဟပပ ကနဟာဝနး ပါမ ပ ပါနနး

၄၃။ ဘညနဘာညနး တဇလ ႈကဒကႈ စပ မနးကညညကမနစစ ဝနခရအတန 

၄၄။ ကပတရပကာညနးကယာဟာနန ဆားနန ာမနးဒကႈ တလအအးမန ာနနး  

၄၅။ ဖပလပပပ ကာညနး တားကအာဒါငနးအအတအယပပ းပအးယား

၄၆။ ဘညနဘာညနးကပါလပ   ကညညကမနကဒကႈစစ ဝနခရအတန

၄၇။ ကပါလပ ကာညနးတပလ   စာနမနးပါမ လနစ ငနးဖပလပပပ

၄၈။ စစ ဝနကယဆပ  မပပ ႈကပါႇ  ကမဆပယ

၄၉။ ကတပကဆတနစာ တမာညနး ပစ ငနကရကနနးစစ ဝနဖဖား

၅၀။ စစ ဝနကယဆပ  နစ ငနႎအးကလႈကဒကႈဘပပ း
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၄၁။ စစ ဝမကယဆပ
 ႎအးယာမညမႇအအမမးကဒဒႈဒယာမမမး 

 မတဲ ၂၇း၆၂-   ၂၈း၁၅၊ မာကု ၁၆း၁-   ၁၁၊ လကုာ ၂၄း၁-၁၂၊
  ယယာဟာန် ၂၀:၁-၁၈

၁



      ႎါညနးပယာနမနးကဟာနညနႇကကတာန စစ ဝနကယဆပ တစ ငနကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနး၊     
အအးမပပ ႈတလအအးဒါငနးယပ ဒ ကကအအးအာဝနကညညကမနစစ ဝနကယဆပ ကကမာန ဟညနကဒကႈဇလ းလာန     
တားကညကားပပလတန စအဒါႈ ‘‘ကယဆပ  အအးဆမားခလစ ဝနးဒပလ ဝနး၊ အနနးဟညနဒါႈအလ နနး 
အနနးနစ ငနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး ဆာနဘပလ နနး တစ ငနအပပ ညနးဆငညနး။ ကဂါႇမပပ ႈ   
ဘာညနးကဇကနနး အအးလပပ ပညနတပလ ဝနႈ ထစ မနကဖကဝနးခညအႇခညအႇ၊ နန ာငနးတပကအနနးစစ ဝနကက ဘလဘပလ နနး
ကဒကႈဘကားလာညနးဟာဝနးနန ကဒါႈ  စစ ဝနကယဆပ ဟညနယာနညနႇအအမနးဒယာနမနး။” 

၂

ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အအးမပပ ႈပါမ ထစ မနကဖဝနး ဒအတအႇကကတာန စစ ဝနကယဆပ ဒအး        
တားကညကားပပလတန စအဆလညနႇတလအအးပညနကက ပညနတပလ ဝနႈအလ နနး ကရအးကတအး။ အအးမပပ ႈ    
တစ ငနကတကဝနးဒအကလကပနထစ မနဒအးမာန ဟညနဒါးကပါႇ မာဝနးဒါငနးဘပအလ နနး ဆလညနႇအလ နနးဘပပ း    
တလအအးပညနတပလ ဝနႈကကပညနတပလ ဝနႈ၊ နန ာငနးအအးကစ ပနဘလဘပလ နနး ကဒကႈဘကားလာညနးဟာဝနး       
တပပ းခကာပနစစ ဝနကယဆပ ဒအးဟာနမ ။



၃

ႎါညနးတအႇကဟာနညနႇအအးတာန စစ ဝနကယဆပ ၊  ကဂါႇမပပ ႈဆငညနးဘာနနနး  မပပ ႈဆငညနး   
ဆတာငနး တလအအးကကမာန စအအအပ ငနလန ကဝနးဒါး  ကတာနနနးကခညႈဟာနမ ။  ႎါညနးဆငညနးဆတာငနး 
ခညနကညကးကဇကဝနးကဇကဝနး အအးပကနနးကကမာန ဟညနကဒကႈစာနမနး  ပါမ ထစ မနကဖဝနး  ဒအတအႇတာန     
စစ ဝနကယဆပ  စာနစ ငနကကညနးကအကမနးပကပုငနးအလ ႈညကူး  တအငနတပပ းခကာပနအနနးစစ ဝန။

ခညနယာမနးကဇကနနး အအငနဆစ နနဒါငနး စအလယလ ႈကဒကႈကပါႇဟာနမ ။ အအးမပပ ႈစစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနး 
စစ ဝနဖဖားမာန ဟညနယာနညနႇပါမ ပ ပါနနး ဟပလ ဝနပ ပါငနကလႈဘာညနးကပါႇကဆာႈ။ အနနးစအဂ ပအငနႎပလ ဝနႈ
မာဝနးဒါငနး အအးဘပအလ နနးကတကဝနးထစ မနဒအး စအအစကနကဂါညနးအလ နနး တစ ငနကတကငနးမာဝနးဒါငနးဒအး
ဟာနမ ။ ကကာနနနးနာနနးကကအအးပညနထစ မနမာန ကဒပပ နနးယစ ဝနးယာဝနး ကကကစ ပနကဂႈအပဒပပ မ ကတကငနး  
ကတာညနး ကစ ပနကနန းနစ ငနယာနမနး။



၄

ႎါညနးဒအး စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနးဒအး၊  စအဒါႈ တာနမအအးပကနနးကကဒအး"ပကစအဟာဝနးကလာငနး
တာနမတပကစစ ဝနကက ဒါႈ 'အနနးဟညနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး၊ အနနးဟညနဟာဝနး  
စာနမနး နန စကနအလ နနးပက ပါမ အရာပနဂါလပလက လအာညနႇပကနာနႏ'။” 

စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနးဒအး စအဒါႈ တာနမအအးပကနနးကကဒအး ‘‘ပကခလယစ ဝနးနာနႏ၊ စစ ဝနကယဆပ        
ဘလကဂါညနးမ ပါမ နအး။ အနနးဟညနႎအးယာနညနႇအအမနးကဟာနညနႇ ဒယာနမနး ကတာႇတာန       
ဘညနဘာညနးကလာငနးအလ နနးအနနး။ ပကတပလ ဝနႈဟစ ငနး ကခကငနးကတကဝနးထစ မနကဖဝနး အနနးစစ ဝန။’’ 
အအးပကနနးကကဒအးမာန စအကလကပနတပလ ဝနႈ ဒအကပ ပႈအလ နနး တပပ းခကာပနအနနးစစ ဝန။ ဘညနဘာညနးမာန     
အအးမပပ ႈတပပ းခကာပနအနနးစစ ဝန ဟညနဘလကဂါညနးမ ပါမ ဒအး။ 



အအးပကနနးကကဒအးမာန ပါယစ ဝနးပါခပပ ညနး စအလညနကလႈႎအးဟာဝနး စာနစ ငနကလာငနးနန က 
တာနမတပကစစ ဝနကက ဆတာငနးအအးကမန ကမနးခပပ ညနးဒအး။

စစ ဝနကယဆပ  စအကဘပူႈကဒကႈလအာညနႇကက ပါမ အအပ နနဒါနနးဟာဝနးကကဒအး၊ ကကမာန     
ဟညနအစကနဆကကူႇဒပပ မ တာနမလအာညနႇအနနးစစ ဝန။ စစ ဝနကယဆပ  စအဒါႈတာနမကက ‘‘ပကခလယစ ဝနးနာနႏ၊ 
ဟာဝနးကလာငနး ခါဝနဆတာငနးနအး တာနမတပကစစ ဝနကက၊ ဒါႈ 'ကကမာန ဟညနနစ ငနကယကဝနးကပါႇ 
အစ ဝနး ပါမ အရာပနဂါလပလက'။’’

၅



၆



 

၄၂။ စစ ဝမကယဆပ  ႎအးဟပပ ကမ   
ဟာဝမး ပါာ ပ ပါနမး

မတက ၂၈း၁၆-၂၀၊ မာကပ  ၁၆း၁၂-၂၀၊ လပ ကာ ၂၄း၁၃-၅၃၊
 ကယာဟာနန ၂၀:၁၉-၂၃၊ ဆမကငနးစစ ငနနာငနးစစ ဝန ၁း၁-၁၁

၇



၈

ဆငညနးဒအး ကခညႈအအးကတာႇလဘာနနနးအနနးစစ ဝနအယနကခညႈဒအး၊ စအဂအဟာဝနးပါမ လနစ ငနး  
အနနးအအးကစာနမန ပါမ ရအမနးကဂါညနးကက။ ဇပပ ဂအဟာဝနးကာညနးတာန ကတာႇအအပ နနဒါနနးဒအး၊ 
ကာညနးဂအလညနကအပ ပနကမပပ နနဟာဝနး ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ  ယာနမနး ကာညနး ကလာနငန
အနနးစစ ဝနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး အအးမပပ ႈပစ ငနကဒကႈကလာငနးနန က အအးပကနနးကက။ ကာညနး
စအဂအလညနကအပ ပနကမပပ နနဒါႈ ကယဆပ နစ ငနမပပ ႈလာန ကမဆပယအခညနး။

ဇပပ ယာမနးကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ စအဟညနစာနမနးကဒကႈကပါႇ စအတစ နနကတာႇဟာဝနး ကတာႇ
ကာညနး။ ဘညနဘာညနးမာန ကာညနးစအအာဝနကအာနမနးမ အနနးစစ ဝန။ အနနးစစ ဝနစအကမန ာႇ
တာနမကာညနး ဒါႈ ‘‘ကလာနငနဆအ ပါညနးဂအလညနကအပ ပနကမပပ နန။’’ ကာညနးစအႎအးကလာငနးနန က 
ကလာနငနဘညနဘာညနးကႎန ညနးကဒလညနး အအးဘပလ နနကဒကႈႎပပ ငနကနအး တာနမအနနးစစ ဝန။ ကာညနး 
ဒပ ငနမပပ ႈ စစ ဝနကယဆပ  မပပ ႈတလအအး ဒအဟညနး၊ အနနးညကစမနနာနႇမ ကလာနငနပစ ငနဘာညနးကဒကႈ    
ကကကကဒအး။



ဘပလ နနကဇကနနး အနနးစစ ဝနစအကလာငနးနန က တာနမကာညနး ကလာနငနကမဆပယ၊ ပစ ငနကပကနဒါႈ 
အလ နနးကခကငနးကဘကႇကကာမနး၊ ကလာငနးနန ကဘပပ း ဘညနဘာညနးပကရာဖကတနကက ကဟာကလာငနး
အလ နနး အအးမပပ ႈကလာနငနကမဆပယ နစ ငနကတလ ႈအအးလအလာဘာညနး၊ နစ ငနကညားအအးကယာငန   
ပယာနမနးႎအပ နန၊ နစ ငနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး တစ ငနအပပ ညနးဆငညနး။ ဘပလ ဝနဟာဝနးစာနမနး
ကကတာန ပါမ လနစ ငနးဟာဝနးကကဒအး ဘကညနးမာန ဟညနမပပ ႈအာနႇကဒကႈ။

အအးမပပ ႈအယနကခညႈကာညနးဒအးမာန စအကတကႇစစ ဝနကယဆပ  ကဒကႈကဂါညနးအအပ ငနလန ကဝနးဒါး     
ပါမ ခကလကပနကာညနး။ အနနးစစ ဝနမာန စအကလကပနဟာဝနးကဂါညနး ကတာႇကာညနး။ ဇပပ ဂအဟပပ မနး
ကကတာနမ ပပပ မနးကမန ကဝနး အနနးစစ ဝနစအကတကႈဖာနႈခမလ နနး ဇပပ ကနဖပပ ကနခပပ ညနးကတာႇ ကကးစလ းစစ ဝနဖဖား 
ကဟာနညနႇဖာနႈဘာညနးကဇကနနး စအကပာနႈခမလ နနးဟာနမ ။ စစ နနဘာညနးကဇကနနးမာန ငါညနးကာညနးစအ
ဟညနပ ပါငနကဒကႈကပါႇ ကာညနးစအဟညနကအာနမနးကပါႇ မပပ ႈတာန အနနးစစ ဝနဟာနမ ။ ဇပပ ဘာညနး
တာနမ ကဇကနနး အအးမပပ ႈအနနးစစ ဝနမာန ဟညနကမာနႈဟာဝနးကပါႇ ဒဒအးအလ စာနနနး။

၉



ကာညနးဒအး စအလညနကအပ ပနကမပပ နန ကလာငနးဒါႈလာနခနားကာညနး "တအငနကနာႈ  
အာညနးမာန ဟညနခပပ ညနးယာဝနးအခညနး ခညနအနနးစစ ဝန ခညနကလာငနးနန က တာနမ အာညနး 
ကလာနငနပစ ငနဆအငနဒါႈ ကခကငနးကဘကႇကကာမနးဒပလ ဝနး။” ႎါညနးဒအး ကာညနးစအယာနညနႇဟပပ ကနဟာဝနး
ကပါႇ ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငနကပါႇအလ စာနနနး။ ကာညနးစအကလာငနး တာနမ တပကစစ ဝနကက ဒါႈ   
"စစ ဝနကယဆပ  ဟညနအဆာကနအအမနးကဟာနညနႇ ယာညနးဟညနကယကဝနးကဒကႈကဟာနညနႇအနနး။”

၁၀

ဇပပ ဂအလညနကလာငနးကကတာနမဘာညနးကဇကနနး၊ စစ ဝနကယဆပ မာန ဟညနကဘပူႈကတအပ ငန
ကတာငန ကဒကႈကပါႇကဒညနကက။ ဘပလ ဝနဘာညနးတာနမ ကဇကနနး ကကစအဒပ ငနမပပ ႈ အနနးစစ ဝန မပပ ႈ    
ကကဘကာ။ ဘပလ နနကဇကနနး အနနးစစ ဝန စအဒါႈတာနမကက ‘‘ဒကႈပက ကဂါညနးနန အမနးခညအႇနာနႏ။          
ဆအမနဘာညနး ပကဆစ မနယစ ဝနး ဆစ မနကမကႈလာန ကနာႈဂါငနးဟားဘာညနးကဇကနနး။ တပလ ဝနႈဟစ ငနး 
ဇာနနနးတညနးအစ ဝနးကက။ ကကဘကာဒါႈအအး အာဝနကမကႈမတပပ းပပပ ငနး ဘာညနးကညကကနနး။’’    
အနနးစစ ဝနစအမန ာနနးဟပပ မနး ကားအလထပ ငနတာနမကက စာနစ ငနနန ကကကနာနႇ အနနးအာဝနမပပ ႈမ ကကဘကာ။

 



၁၁

စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈ ‘‘အစ ဝနးဟညနကလာငနးအလ နနးတာနမ ပက ဂါဆအငနမပပ ႈပစ ငနကပကနကပ ပႈအလ နနး 
ကခကငနးကဘကႇကကာမနး အအးမပပ ႈကလာနငနအစ ဝနး နစ ငနလပပ နပပ ကနကပပ မနကဒကႈ။’’ ႎါညနးဒအး စာကကနစ ငန   
ကဘပူႈနာနႇတာန ကကကာႈတတားစစ ဝနဖဖား အနနးစစ ဝနစအႎပလ ဝနႈဒကႈကနာႈကက။ အနနးစစ ဝနစအကလာငနးနန က
တာနမကက စအဒါႈ ‘‘တအငနကဘကႇကကာမနး ဟညနကပကနကပ ပႈဒါႈအလ နနး ကလာနငနစစ ဝနခရအတနဒအး    
ဆအပ ငနခညနအာညနႇနအး၊ ဘညနဘာညနးအနနးနစ ငနကတလ ႈကညား အအးလအလာဘာညနး        
နစ ငနကတလ ႈယာနမနး၊ နစ ငနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး တစ ငနအပပ ညနးဆငညနး။’’

စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈ ‘‘ပကစအယာနညနႇကပါႇ ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန လန ယနကဟာ      
ကလာငနးဟာဝနး တာနမတလအအးကတာနနနးမကပုး၊ နန ာငနးကကကဘပညနကနာႈ ဘပလ နနးကလာနတနဒ     
ပစ ငနကလလညနႇကက။ ပကမာန ဟညနမပပ ႈဆစကနကဆ စာပစ ငနဘာညနးကလန ကကကကနအးဟာနမ ။’’



၁၂

ႎါညနးႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနးဒအး ကခကငနးဘကညနးဖပပ နနးကပလ ဝနးဆငညနး၊        
စစ ဝနကယဆပ  စအကဂါညနးကဂါညနးနန ကတပပ းအနနး တာနမလအာညနႇတပကအနနးကက ကာညနး တာနမ
ကကအအးကတာႇလဘာနနနးအနနးကက။ စာအလ ကဘာနကနမာန နစ ငနအာဝနႎါနနးဟစ ငနး ဘစ ငနတလအအး
ဖာနနနးပယာနႈ ကကကယကဝနးဒပပ မ အနနးစစ ဝန။ အအးမပပ ႈတာနမ ပကအနနးစစ ဝနကကမာန အနနးဒါးဆစကနကဆ 
ဂညနမကပုး ဟညနနန ကဒကႈဘညနဘာညနးအနနးစစ ဝန အဆာကနအအမနး။ ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး  
အနနးစစ ဝန စအပနစ ဝနးဒကႈဘပပ း တာနမကက ကလာနငနကအပ ငနးစစ ဝနဖဖား။

ဘပလ ဝနနစ ငနနပပ ကနတာန ဖပပ နနးကပလ ဝနးဆငညနး၊ စစ ဝနကယဆပ စအဒါႈ တာနမတပကအနနးကက        
‘‘စစ ဝနဖဖားဟညနဒကႈအလ နနးတာနမအစ ဝနး အအးမပပ ႈဂါဆအငနမပပ ႈကကနကႈအာနာပါမ ပ ပါနနး ကာညနး    
ကတကငနးကတာညနးနအးပါပညနကမကႈ။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ပကစအဟာဝနး၊ စအကရကနနးဒကႈခခပူဝနး 
မကပုးပါပညနကမကႈ နန ာငနးကကကပနနဒပပ မ တပကအစ ဝနး။ ပကစအဒါးဇအပ ဝန ကလ နနစစ ဝန၊ ကကာနနနးစစ ဝန၊ ႎပကညနန
ခညအႇဆငါးစစ ဝန ဒကႈဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနးတာနမကကနာနႏ။ ပနစ ဝနးဒကႈဘပပ းတာနမကက ဆပနနပပငနညာပန 
ပစ ငနပနစ ဝနးဒကႈအစ ဝနးတာနမ ပက နန ာငနးကကနာနႇ တညာဝနးလာညနးကတာႇဟာဝနးနာနႏ။’’ 



ႎါညနးဒအး အနနးစစ ဝနစအဒါႈဘပပ း ‘‘အစ ဝနးနစ ငနကဂါညနးကတာႇပက ကတာနနန ာငနးကစ ပနဆပ တန 
ကစ မနဖာ။ ဆာနႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝန ကလႈကဒကႈကဂါညနးကတကငနးပက၊ တာနနခပပ းပါပညနကမကႈမာန 
နစ ငနနပပ ကနကပပ မနဒပပ မကပါႇ ကတကငနးပကဟာနမ ။ ဘပလ နနကဇကနနး ပကစအကဟာကလာငနးနန က ကလာနငနအစ ဝနး   
ယာနညနႇကပါႇ ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန ကတာနကစ ပနစာနမနးအရာပနယပ ဒ၊ အရာပနဆမာရပ   
ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး ကတာနကစ ပနဆပ တနကပါႇကစ မနဖာနာနႏ။’’ ဇပပ ဂအတပလ ဝနႈ စစ ငနနာငနးစစ ဝနကကတာန 
အနနးစစ ဝနတာနမဘာညနးကဇကနနး၊ အနနးစစ ဝနဟညနကညားလာညနးဟပပ ကနဟာဝနးပါမ ပ ပါနနး၊    
အလ ငနအပ စအဘပ အ ုကနဒါႇဟာဝနး အနနးစစ ဝနဟာနမ ။ အနနးစစ ဝန စအအစကနညညာခညနတညနးကအကႈ     
စစ ဝနဖဖား၊ စအတပလ ဝနႈကမနနးဟာဝနးဒပပ မ ပါပညနကမကႈဟာနမ ။ 

၁၃



၁၄



 

၄၃။ ဘညမဘာညမး တဇဆ ႈကဒဒႈ 
   စပ မမးကညညဒမမစစ ဝမခရအတမ 

ဆမဲငး်စံငန်ာငး်စံဝ် ၂

၁၅



၁၆

ႎါညနးဟပပ ကနဟာဝနးစစ ဝနကယဆပ တာန ပါမ ပ ပါနနး၊ တပကအနနးစစ ဝနကက စအကဂါညနးလပလညန  
ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန ကတာႇတာနဘညနဘာညနးဒါႈအလ နနးအနနးစစ ဝန။ ဂါဆအငနမပပ ႈကကအအး
ကတာႇလဘာနနနးအနနးစစ ဝနကကမာန စအကဒကႈကစပ ခမမပဒါး ကဂါညနးမန ာနနးဆလ း ဘလထာတန   
ဘလႎါညနးဟာနမ ။

ခညနယာမနးကဇကနနး မပပ ႈအခကအုငနကရကနနးကပ ပါညနးပပနနကတကပပ ကနကတ အအးမပပ ႈကပ ပါညနး
ယပ ဒကက။ အအးမပပ ႈကပ ပါညနးဒအး မပပ ႈကပ ပါညနးတာငနကလငနကကးစလ းစစ ဝန။ ဂါဆအငနမပပ ႈယပ ဒကက     
ပါကအပ ငနးကစ မနဖာနအး ကကစအကဒကႈဇလ းဒပပ မ ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန စာကကနစ ငနကရကနနးတာန      
ကပ ပါညနးကလန ဒအး။  



၁၇

ဇပပ ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတန ကကဂအကဂါညနးကစပ အလ နနး ပါမ ခကလကပနအလ ဒအ၊ စအကမကႈလာန   
ဟာနမနး ဘာညနးဟာနမနးခလ းလာငနးဒါငနး ယာနညနႇပါမ ပ ပါနနး ကလႈကဒကႈကတအပ ငနကတငန    
ဟညနကကရာနတနဒပပ မပါခကလကပန ဒအအစကနကဂါညနးကကဒအး။ ႎါညနးဒအးအလတညန စအကမကႈလာန      
အအးတစ ငနကနန းတာန ကလာနနနးလာနနးငညနး ကဂါညနးဟာဝနးကတကငနးကက ကခညႈကမန ကမကခညႈအနနး  
ကတာနနနးကခညႈ။ ကကကတာနနနးကခညႈမာန ဟညနဘပလ နနးဒပပ မႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝန၊                
ကကစအဟညနကလာငနးကလႈဒပပ မကပါႇ ကကကာႈဂညနမကပုးဟာနမ ။

 ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနးကကအအးကဂါညနး ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငနတာန  ပစ ငနဘာညနး
ကလန နအး ကကစအကဒကႈကစပ ဒပပ မ ပါမ ဒအး။  ကကမာန အာမနးဒပပ မကပါႇခညနး၊  ကဂါႇမပပ ႈကကကယကဝနးတညာ
ဝနး တလအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက  ဂအလညနကလာငနးဒါႈဒပပ မကကကာႈကက ကလာနငနပစ ငနအအး     
 ကမန ကမနအာမနး ပစ ငနကရကနနးစစ ဝနဖဖား။



၁၈

တလအအးမာငနကလစကနကကစအဆကမ နဒါႈ တာနမကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက ဒါႈ       
‘‘တလအအးကကနအး ဟညနမစ ဝနးဒပပ မဘာနႈကယကဝနး။’’ ကပတရပ စအယာနညနႇကအာငနးပါဝနကလာငနး   
ဒါငနးဒါငနး ဒါႈ "တလအအးကကကကနအး အာဝနမပပ ႈမ ကကမစ ဝနးဘာနႈ ဘာညနးဒါႈပကနာနႏ။          
ပစ ငနဘာညနးကလန နအးအခညနး မပပ ႈ ဟညနကပနနကဒကႈ ပစ ငနကဟာကလာငနးအလ နနး ပကရာဖကတန
ကယာလ အအးဒါႈ 'ဆာနစာနမနးကဒကႈဆငညနးဆပ တနအနနး အစ ဝနးနစ ငနဆာငနးဟပနဒကႈ        
ႎပကညနနအစ ဝနးဟာနမ '။” 

ကပတရပ စအဒါႈလာနဘပပ း ‘‘အပတကရလပကအပလညန စစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈကခညႈအအးဒါး    
တာနနခပပ းစစ ဝနဖဖား စအကရကနနးကဒကႈပစ ငနအအးကမန ကမနအာမနးကက ကတာႇတာနဘညနဘာညနးကယကဝနး
နာနႇပက။ မပပ ႈလပလညန ပကဟညနကတာနကနကတစကနပယာနမနးႎအပ နနကခညႈဒအး တစ ငနရစ ငနးတာနႇတညနး။’’



"စစ ဝနဖဖားစအဇပပ ကနဖပပ ကနစစ ဝနကယဆပ  စအဒကႈအနနးအစကနကဂါညနးညညာတညနးကအကႈအနနး။ 
ကတာႇတာနဘညနဘာညနး ပစ ငနကယကဝနးတပလ ဝနႈပက၊  ပစ ငနကယကဝနးတညာဝနးပက  စစ ငနနညနနအး၊     
စစ ဝနဖဖားဟညနဒကႈ ႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝန  ကလႈကဒကႈကဂါညနးကတကငနးအက  ကတာႇတာန     
ဘညနဘာညနးကတပ ပစ ငနဒကႈအလ နနးအနနးဒပလ ဝနး။”

၁၉

"ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနဖဖားဟညနဒကႈ စစ ဝနကယဆပ  ႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဒယာနမနး  
စာနစ ငနကပနနနပပ ကနကပပ မနကဒကႈ ပစ ငနကဟာအလ နနးအာညနႇနအး။ ကယးကကကကနအးမာန ဟညနမပပ ႈဒပပ မကပါႇ 
ဆစကနကဆအနနးဟာနမ ။”



"ပကစအနာနႇအလ နနး စစ ဝနဖဖားဟညနဒကႈ စစ ဝနကယဆပ  အအးမပပ ႈကခညႈပစ ငနပယာနမနးႎအပ နနပက      
တစ ငနကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနးဒအး မပပ ႈကပါႇ စစ ဝနကညကားကာညနးကခညႈအအးကခကာနတနလာညနး
ဟာနမ ။”

ဂါဆအငနမပပ ႈ ကကအအးကယကဝနးတညာဝနး ကကကာႈကလာငနးကပတရပ ဒအး၊ ကကစအကပနနဒပပ မဒပပ မ
ကနာႈညညာပနကနာႈဒကမ  စအကမန ာႇကပတရပ  ဒါႈ "ဆာနမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ဘာညနးကမန ကကယးနစ ငန
လပပ ကရကနနး။’’ ၂၀



ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ စအႎအးကလာငနးတာနမကက၊  ဒါႈ"ပကကဘပညနကနာႈပက စအဒါးဇအပ ဝန   
စစ ဝနကယဆပ ခစ မနလာညနးဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနးနာနႏ။ ဆာနကရကနနးဘာညနးကဇကနနး  စစ ဝနဖဖား 
စအနစ ငနပ ပပ ုတနဒကႈပစ ငနကလလညနႇပက။ ႎါညနးဒအး  အနနးစစ ဝနစအနစ ငနဟပနဒကႈဒပပ မကတကငနးပက ႎပကညနနခညအႇ
ဆငါးစစ ဝန။" 

တအငနဆငညနးဒအးအလဆငညနးလပလညန၊ တလအအးကကစအကညညကမနလာညနး ခါဝနဆတာငနး   
ကကကာႈပစ ငနကလာငနး ကပတရပ  ကကစအခစ မနလာညနးဒပပ မ ဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနး နစ ငနမပပ ႈကပါႇ 
ဘစ ငနအပပ ညနးကဟငနႏဟာနမ ။ ကကကကဒအး ကကစအမပပ ႈဒပပ မ တလအအးစစ ဝနဖဖား မပပ ႈကကအအးကလကပနစရာငနး   
စပ မနးကညညကမနစစ ဝနခရအတနဟာနမ ။ ၂၁



၂၂

ဂါဆအငနမပပ ႈ ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနမာန စအနာနႇလပလညနခပပ ညနးတညာဝနးလာညနး      
ပစ ငနကဟာကလာငနးပနစ ဝနးဒကႈ စစ ငနးနာငနးစစ ဝနကက။ ကကလညနကရကနနးဘစ ဝနဖပပ ငနးဘစ ဝနဘပပ ကန၊ 
ကစပ ကကရာနမနးဟပပ မနးအလ ဒအ၊ မန ာနနးဆလ းအလ ဒအ၊ ကစပ ခမမပကဂါညနးတစ နနကတာႇဒပပ မအလ ဒအ         
စအလညနကဆာငနးဒကႈဘပပ း ပစ ငနကမကႈကက အလ ကခညႈတာနမအလ ကခညႈ။ ကကစအဇပပ ကနဖပပ ကနခပပ ညနးကတာႇ 
စစ ဝနဖဖား၊ စအဘပလ နနးငါညနး တာနမလအာညနႇကကအအးဘလကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက။ 



၄၄။ ကပတရပ ကာညမးကယာဟာနမ
ဆားနမ ာမမးဒဒႈ တဆအအးမမ ာနမး 

 ဆမဲငး်စံငန်ာငး်စံဝ် ၃း၁-၄း၂၂

၂၃



 

၂၄

ကမကႈလာနအလဆငညနး ကပတရပကာညနးကယာဟာနန စအဟာဝနးကယကဝနးတလအအးမန ာနနး 
ကခညႈအအးဇာနနနးဘလကပနနအလ ကခညႈ ဂအအစကနကဂါညနးတအငနအအပ နနဒါနနးဟာဝနး ပါမ ကစာနငနး      
စစ ဝနဖဖား။ 

ကပတရပ စအတပလ ဝနႈဒါးအနနးခညအႇခညအႇ စအဒါႈလာနတာနမအနနး "အစ ဝနးအာဝနကမကႈမ ရပလနနး    
စာနစ ငနဒကႈ တာနမ မညနး။  ဘညနဘာညနးမာန အစ ဝနးနစ ငနဒကႈ  တာနမ မညနး  ပစ ငနကမကႈအစ ဝနး။       
ဒါးဇအပ ဝနစစ ဝနကယဆပ ခရအတန အအးမပပ ႈကကာနနနးလနစ ငနးနာဆရကတန  ယာနညနႇဟာဝနးနာနႏ။”



ဘပလ နနကဇကနနး ကခညႈဒအးမာန ဟညနဂကနနးဟာဝနးကပါႇအလ စာနနနး။ အနနးစအႎကနနကာ      
ဟာဝနးလာနဒါး စအဇပပ ကနဖပပ ကနခပပ ညနးကတာႇကကးစလ းစစ ဝနဖဖားဟာနမ ။ တလအအးကကအအးကဂါညနး  
ကခကငနးကစာနငနးစစ ဝနဖဖားမာန ဟညနအာမနးဒပပ မကပါႇ ခညနးခညနးဟာနမ ။

တလအအးကကမာန စအကဒကႈဇလ းဒပပ မဒပပ မ ပါမ ရအမနးကပတရပ ၊ ဘပလ နနကဇကနနး ကပတရပ စအဒါႈလာန    
တာနမကက ‘‘ဆအမနဘာညနး ပကဆစ မနအာမနးလာန ပစ ငနဘာညနးကလန နအး။ ကခညႈနအးဘယနလာန    
ယာနညနႇဟာဝနးဘာညနးကညကကနနးနအး အာဝနမပပ ႈမ ကဂါႇလအပ ငနးပစ ငနနာနႇပစ ငနကစတနကယး၊      
ကဂါႇမပပ ႈလပလညန လအပ ငနးဘညနဘာညနးကညညကမနတာန စစ ဝနကယဆပ ခရအတန။’’

၂၅



 

၂၆

ကပတရပ စအဒါႈ ‘‘ပကကကဒအး ပကဟညနပယာနမနးကဟာနညနႇ စစ ဝနကယဆပ ခရအတန ကတကငနးရစ ငနး
တာနႇတညနး၊ ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနဖဖား ဟညနဒကႈအနနးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနးဟာနမ ။ 
အအးမပပ ႈကလန နအး စစ ဝနဖဖား ဟညနဒကႈအနနးနပပ ကနကပပ မန ဘာညနးပစ ငနကဟာအလ နနး ပကရာဖကတနကက
အာညနႇနအး ကမဆပယနစ ငနကညားကအနနးဒညနး နစ ငနကညားယာနမနး။ ဘညနဘာညနးမာန     
စစ ငနနညန ပကစအကလန ႇကနာႈ ကဘပညနကဒကႈဇလ း ပါမ စစ ဝနဖဖားနာနႏ။ ဘပလ နနကဇကနနး စစ ဝနဖဖား         
စအနစ ငနပ ပပ ုတနဒကႈလာန ပစ ငနကလလညနႇပကပါပညနကမကႈဟာနမ ။’’ 

တလအအးဒါငနးကကအအးကဂါညနးကခကငနးကစာနငနးစစ ဝနဖဖားမာန စအဆအငနဇာဝနးယာဝနး        
ကဂါႇလအပ ငနးပစ ငနကလာငနးပနစ ဝနးဒကႈ ကပတရပကာညနးကယာဟာနန။  ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး  
ကကစအကမနးလာနကာညနး စအခကစငနးအလ နနး တစ ငနကကဘကမနး။  ဘညနဘာညနးမာန  ကကအအးကယကဝနး 
တညာဝနးကကကာႈတတားမာန ဟညနကညညကမနကဒကႈဒပပ မ ၊  ကကအအးကညညကမနကဒကႈကကကကဒအး အအးပကနနး    
အအးမာညနး စစ မနမ ကကာနနနးဒကမကက  ကစ ပနကဂါညနးကဒကႈကပါႇ ဖာနနနးကဟငနႏကလႈဟာနမ ။  



စာနမနးကဒကႈဆငညနးဘာနနနး တလအအးဒါငနးယပ ဒကက စအကတကႇယပပ ငနးဟာဝနးလာနကာညနး 
ဟာဝနးဇလ းပါမ လအာညနႇတားကအာဒါငနးတားကစာနငနးကာညနးတလအအးခကလကပနအနနးကက။ 
ကကစအကမန ာႇတာနမကာညနး ဒါႈ ‘‘ပကကရကနနးကကကကနအး၊ ပကဒါးတာနနခပပ းဆအကရကနနး။’’

ကပတရပ စအႎအးဒါႈ ‘‘ကခညႈနအး ဘပလ နနးဂကနနးဟာဝနး၊ မပပ ႈလပလညန ကဂါႇလအပ ငနးစစ ဝနကယဆပ  
ကကာနနနးလနစ ငနးနာဆရကတန။ ပကမာန ဟညနပယာနမနးႎအပ နနအနနး တစ ငနရစ ငနးတာနႇတညနး။      
စစ ဝနဖဖား စအဟညနႎအးဒကႈအနနးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး။ ပကကကဒအးမာန ဟညနစပ နနးႎအပ နန
အနနး။ ဘညနဘာညနမာန ဘပလ နနဒဇအပ ဝနစစ ဝနဒအး အာဝနကမကႈမ အအပ နနဒါနနးအအးဟညနး         
စာနစ ငနကတလ ႈကခကာနတနလာညနး။’’ ၂၇



ဘပလ နနကဇကနနး တလအအးဒါငနးကကမာန ဟညနအာမနးဒပပ မကပါႇအခညနးဟာနမ ။ ဆအမနဘာညနး   
ဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး ကဂါႇမပပ ႈအအးနာနႇအလ နနး ကပတရပကာညနးကယာဟာနနနအး မပပ ႈ  
တလအအးယပပ းယပပ း နာနႇလပလညနကဘကႇစာနစ ငနဒါး။ ဘပလ နနဒကဇကနနး ကကဟညနနာနႇအလ နနးဘပပ း ကာညနး
မပပ ႈကခညႈအအးကဂါညနးတစ နနကတာႇကဒကႈ ကတာႇစစ ဝနကယဆပ ။ ကကမာန ဒကႈဆတပကပကစဝနး     
တာနမနးဖာနႈကကကာႈတာနမကာညနးကရအးကတအး စအကပ ပႈကာညနးႎအးဟာဝနးဟာနမ ။

၂၈



၄၅။ ဖပလပပပ ကာညမး        
      တားကအာဒါငမး     
      အအတအယပပ းပအးယား

ဆမဲငး်စံငန်ာငး်စံဝ် ၈း၂၆-၄၀

၂၉



ကမကႈလာနအလဆငညနး စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနး ပစ ငနတပပ နနးကလႈစစ ဝနကညကား စအကဒကႈဇလ းလာန 
ပါမ ဖပလပပပ  စအဆလညနႇဒကႈအနနးလညနကလႈဟာဝနး ကတာႇအအပ နနဒါနနးဘကညနးပါငနဒါငနး      
အအးကလႈဟာဝနးဇလ း ပါမ ညညာလနစ ငနးဂါဆ။ ဘပလ ဝနလညနကလႈဟာဝနးဖပလပပပ ၊ အနနးစအဟာဝနး  
ကယကဝနးလာန ခခပူဝနးအအတအယပပ းပအးယားအလကခညႈ၊ အနနးအအးမပပ ႈတားကအာဒါငနး ဂအအစကနအလ နနး 
ကတကငနးကလာအနနး။ ဘပလ နနကဇကနနး ႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝန စအဆလညနႇဖပလပပပ  ဟာဝနးကအပ ပန
ကမပပ နန တာနမ အနနး။

၃၀

ဘပလ ဝနဟာဝနးစာနမနးဖပလပပပ တာန ပါမ ရအမနးကလာဒအး၊  အနနးစအကယကဝနးတညာဝနး  ကခညႈဒအး   
ဂအဒအႈကဘကႇကကာမနးပကရာဖကတနကဟဆာယ။ ကဘကႇကကာမနးပစ ငနဂအဒအႈကခညႈဒအး မပပ ႈ "အအးဟညန  
ယပပ ငနးဟာဝနးအနနး ဘာညနးအအးယပပ ငနးဟာဝနးပလ း  တပပ နစ ငနပယာနမနး အအးတာနမ အနနး။  အနနးမာန  
ကကအကကပနမပပ ညနႇအနနး အာဝနကကကာႈ။  အနနးကတလ ႈကညား အအးလအလာဆကမ န ဘာညနးဖာနႈ  
တာနမအနနး၊ အာဝနကမကႈမ ကခညႈအအးနစ ငနဒါႈ နစ ငနကရကနနးဒကႈစာအနနး  နန ာငနးကစ ပနဆအပ ဝနမန ာနန၊     
အနနးကတလ ႈကညား အအးလာညနးႎအပ နနအဆာကနအနနး။”



ဖပလပပပ စအကမန ာႇတားကအာဒါငနးဒအး ဒါႈ ‘‘မညနးကဘပူႈနာနႇလာန ပစ ငနဂအဒအႈမညနးဒအး’’  
အနနးစအႎအးဒါႈ ‘‘အစ ဝနးအာဝနနာနႇမ။ မပပ ႈလာနမ ၊ ပကရာဖကတနကဟဆာယ ကလာငနးဒါႈ   
ကလာနငနအနနး။  ဆာနဘလမပပ ႈဘာညနးကဇကနနးမာန မပပ ႈအနနးဂအဒါႈ ကလာနငနအအးကခညႈဟညနး    
ဟအပ ဝန။’’

၃၁

ဘပလ နနကဇကနနး ဖပလပပပ စအႎအးကလာငနးနန က  တာနမတားကအာဒါငနးဒအး၊ ကဘကႇကကာမနး      
ကလန ပစ ငနဂအဒအႈအနနးဒအး မပပ ႈကဟဆာယ ကလာငနးဒါႈ  ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ။  အနနးစအဒါး
ဘပပ း ကဘကႇကကာမနးကလန အအးဟညနး စအကဟာကလာငနးဟာဝနး  တတားအအးကမန ကမနခပပ ညနး     
အအးမပပ ႈ ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ဟာနမ ။



၃၂

ဘပလ ဝနဟာဝနးစာနမနးကာညနးတာန ပါမ ဒအကမကႈတာနမ ကအကမနး၊ အအးမပပ ႈကခညႈဒအး စအဒါႈ     
‘‘နအး၊ ပါမ နအး ဟညနကမကႈကအကမနး၊ အစ ဝနးနစ ငနခစ မနလာညနး ဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနးနာနႏ။’’ 
အနနးစအဆလညနႇ ဒကႈကလာအနနး ဇစ ငနးကအပ တနဟာနမ ။

ႎါညနးဒအး ကာညနးစအကလကပန တအငနကခကငနးကအကမနး၊ ဘပလ နနကဇကနနး ဖပလပပပ စအဒကႈဘပနတပစမန
ကဇကပနကအကမနး တာနမတားကအာဒါငနးဒအးဟာနမ ။ ဘပလ ဝနကဟာနညနႇကရကနနးတာနမဘာညနးကဇကနနး     
နန ာငနးဖပလပပပ  ႎအးဆအပ ပနကဟာကလာငနးဟာဝနးဘပပ း ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ၊ အအးမပပ ႈႎပကညနန   
ခညအႇဆငါးစစ ဝန စအကတကႇယပပ ငနးဟာဝနးကပါႇ ဖပလပပပ  ပါမ ဒအဟညနး။



၃၃

တားကအာဒါငနးဒအးမာန ဟညနကနာႈတခပလညနးအခညနး၊ အနနးစအႎအးဆအပ ပနလညနကလႈ
ဟာဝနးလာနဘပပ း ကတာႇအအပ နနဒါနနးဟာဝနးအနနးဒအး။



၃၄



 ၄၆။ ဘညမဘာညမးကပါလပ   
ကညညဒမမကဒဒႈစစ ဝမခရအတမ

 ဆမဲငး်စံငန်ာငး်စံဝ် ၆း၈-  ၈း၃၊ ၉း၁-၂၅

၃၅



၃၆

တကတဖနနမပပ ႈ ကခညႈအနနးအအးကအာ တစ ငနစပ မနးကညညကမနစစ ဝနခရအတန အာညနႇနအး။      
အနနးမပပ ႈကခညႈအအးဘပလ နနးဇအပ ဝနဘပလ နနးငါညနး တာနမလအာညနႇအအး၊ ႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝနမာန     
နပပ ကနကပပ မနကပါႇကတကငနးအနနး။ အနနးစအကရကနနးနန က ပစ ငနအအးကမန ကမနအာမနးကတာနနနးမကပုး စအကလာငနး
နန က တာမ နတလအအးကတာနနနးကခညႈ ဘညနဘာညနးနစ ငနလပပ ကညညကမနလာညနးဒပပ မ စစ ဝနကယဆပ ။ 

ကမကႈလာနအလဆငညနး အနနးစအဂအကထကငနးကလာငနးဒါႈ တာမ နတလအအးဒါငနးယပ ဒကက 
ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ။ ကကမာန ဟညနဆအငနဇာဝနးကပါႇခညနး တာနမအနနး။ ကကလအလာခလစ ဝနး
ဒါႈ အနနးဒါႈကလလညနႇ တာနမ စစ ဝနဖဖားကာညနးကမာကဆ။ ႎါညနးဒအး ကကစအကမနးအနနး   
စအဟာဝနးတပပ နနး ပါမ လအာညနႇ တားကအာဒါငနးတားကစာနငနးကက ကာညနး တလအအးဒါငနး
ယပ ဒကကဟာမ န။



 

တားကအာဒါငနးတားကစာနငနး စအကမန ာႇအနနး ဒါႈ ‘‘ကကကာႈပစ ငနကလာငနးဟာဝနးကက
ကကနအး ဟညနမပပ ႈဒပပ မအခညနးဟအပ ဝန။’’ အနနးစအႎအးကလာငနးဒါႈ "တလအအးတအပ ဝန ကလာငနးဒညနး 
အအးကရကနနးပစ ငနခကနန းပက၊ ပကမာန စပ နနးႎအပ နန ႎပကညနနခညအႇဆငါးစစ ဝန ဘာညနးကပါႇကလ နနးတားပက   
စပ နနးႎအပ နန စစ ဝနဖဖား၊ အအးမပပ ႈပကရာဖကတနကကမာန ဟညနပယာနမနးႎအပ နန။ ပကကကနအး ဟညနပယာနမနး 
ႎအပ နနစစ မနမ ကမဆပယ ပစ ငနတပပ နနးကဒကႈစစ ဝနဖဖား။’’

၃၇

ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနးကကတာန ပစ ငနဒါႈအနနးဒအး၊ ကကစအဘပခညပုကနကက စအကအာငနးပါဝန    
ဒါငနးဒါငနး။ ႎါညနးဒအး ကကစအယပပ ငနးဟာဝနးအနနး ညညာရာနညနႇလနစ ငနး။ ကကစအကတကႈဒါးကပ ပ ုနနးမာဝနး  
ကစတနလာငနမဟပနအနနး ကတာနအနနးကစ ပနယာနမနးဟာဝနးဟာမ န။



၃၈

ဇပပ ကကဂအဒါး ကပ ပ ုနနးမာဝနးကစတနလာငနမဟပနအနနး၊ အနနးစအမန ာနနးဆလ း ဒါႈ ‘‘အပလ ဝန     
စစ ဝနကယဆပ ၊ မညနးကတကႇလာညနးအလ နနး ႎပကညနနအစ ဝနးနာနႏ။’’ ႎါညနးဒအး အနနးစအအစကန   
ဆကကူႇ တကကကပနကကကနနးဂကပုငနးအနနး၊ ဒါႈ ‘‘အပလ ဝနစစ ဝနကညကား ပ ပပ ုတနဒကႈပစ ငနကလလညနႇ 
ကကလကပနကကနာနႏ။’’ အနနးစအကအာငနးမန ာနနးဆလ းဖာနႈဘာညနးကဇကနနး စအယာနမနးဟာဝနးကပါႇ။

ကမကႈလာနတလအအးအလ ကခညႈ အနနးအအးဇအပ ဝနကဆာလပ ၊ အနနးမာန ဒကႈကဘပာနမနးကတာႇကက   
အအးပယာနမနးႎအပ နန တကတဖနနဒအး၊ အနနးမပပ ႈအအးတပလ ဝနႈကမနနးဒကႈဂကပုး ကကအအးဒါးကပ ပ ုနနးမာဝနး  
ကယာငနပယာနမနးႎအပ နန တကတဖနန။ တစ ငနဆငညနးဒအး ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနကကမာန      
စအကညားအအးကရကနနးမပလကနႏ၊ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကကစအကကာနႈကစာကနကစာညနစာနမနး
ဟာဝနးဒပပ မ ကတာနနနးဒအဟာမ န။



ကဆာလပ စအလန ယနလာန ဟပပ ကနအလ ခကလကပနကလကပနအလ ခကလကပန ကမနးအအးပကနနမ       
အအးမာညနးကက ဟာဝနးဟပနတစ ငနကကဘကမနး၊ အနနးဂအဒကႈယာဝနးကအနနးဒညနး တာမ နကကအအး
ကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက။ ကဆာလပ ဒအး အနနးဘပလ နနးအခခါငနး တာမ နတားကစာနငနးကက စာနစ ငနကမနး
ဖာနႈ ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတန အနနးအအးကဂါညနးပါမ လနစ ငနးဒမာတကတန ယပပ ငနးကကကဒကႈဇလ း   
ပါမ လနစ ငနးကယရပဆလပငန။

ဇပပ ယာမနးဟာဝနးကဆာလပ တာန ပါမ လနစ ငနးဒမာတကတန၊ အအးမပပ ႈကဒညနအအပ နနဒါနနးအလ ဒအ  
စစ ဝနကယဆပ  စအယာနညနႇပါမ ပ ပါနနးကလႈကဒကႈ ဘာညနးကပါႇပ ပါငနဒါငနး ဟပလ ဝနကလႈကဒကႈကဂါညနး 
ကတကငနးအနနး၊ စအကမန ာႇဒါႈ ‘‘ကဆာလပ ၊ ကဆာလပ  ဆအမနဘာညနး မညနးဆစ မနဂအကတာႇလာန
ကရကနနးမပလကနႏ တာမ နအစ ဝနး။’’ ဘပလ နနကဇကနနး ကဆာလပ စအႎအးဒါႈ ‘‘အပလ ဝနစစ ဝနကညကား၊ ဆအမညနး
မပပ ႈ၊’’ စစ ဝနကယဆပ စအႎအးဒါႈ ‘‘အစ ဝနးမပပ ႈ ကယဆပ  ကခညႈပစ ငနဂအကတာႇကရကနနးမပလကနႏမညနး။’’ 

၃၉



ဘပလ ဝနႎအးယာနညနႇဇစ ငနးကဆာလပ  အအးမပပ ႈငါညနးအနနးမာန ဟညနဘလကယကဝနးမတပလ ဝနႈဆပ။  
တလအအးကကစအတအပ တနတညနးအနနး ကအာကလကပနဟာဝနးလာနအနနး ပါမ လနစ ငနးဒမာတကတနဒအး။ 
ကဆာလပ ဒအး အာဝနဟပပ မနးအာဝနစပပ ငနးမဆပ ကခကငနးဘကညနးအပပ ညနးဆငညနး။

၄၀

ႎါညနးဒအး စစ ဝနဖဖားစအကဘပူႈကဒကႈဇစ ငနး ပါမ လအာညနႇအာနနပ၊ အအးမပပ ႈကခညႈအအး   
ကညညကမနစစ ဝနခရအတန အနနးအအးကဂါညနးကခကငနးလနစ ငနးဒမာတကတန၊ စအဒါႈ တာမ နအနနး ‘‘မညနး
ဟာဝနးဇလ း ပါမ ခကလကပနဒအကဂါညနးကဆာလပ နာနႏ။ မညနးစအတာငနမညနး ကတကငနးအနနး စာ  ငါ
ညနးအနနး နစ ငနႎအးကယကဝနးတပလ ဝနႈ။ ကဂါႇမပပ ႈအစ ဝနးဟညနကရာႈ လာညနးအလ နနးအနနး နန ာငနး တလ
အအးမကပုးဟညနး ကစ ပနနာနႇဒပပ မအစ ဝနး။ အစ ဝနးနစ ငနနန ကဒကႈအနနးနာနႇ ကအနနးဒညနးပစ ငနနစ ငနခစ မနအနနး စာ
အစ ဝနး။’’ ႎါညနးဒအး အာနနပစအဟာဝနးမန ာနနးဒကႈဆလ း စာကဆာလပ ။ ကဆာလပ မာန        ဟ
ညနႎအးကယကဝနးတပလ ဝနႈကဒကႈကပါႇ။



ကဆာလပ မာန ဟညနခစ မနလာညနးကပါႇ ဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနးအလ စာနနနး။ ႎါညနးဒအး 
အနနးစအတယနကဟာတတား ကလာငနးတာမ နယပ ဒကက ဒါႈ "စစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈကပါႇကကာနနနး   
စစ ဝနဖဖားအခညနးဟာနမ ။" ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနးယပ ဒကကတာန ကခညႈအအးကရကနနးမပလကနႏ တာမ နကက  
အအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနကကဒအး၊ ဟညနႎအးကပနနကဒကႈ အအးကညညကမနစစ ဝနခရအတန၊ ကကကစ ပနအာမနးဒပပ မ
ကပါႇ။ ကဆာလပ စအနန ကဆစကနကဆ တာမ နယပ ဒကက ကထကငနးဒါႈဘညနဘာညနး စဝနကယဆပ ဒအးမပပ ႈ 
ကမဆပယအခညနး။ ႎါညနးဒအး တလအအးကကစအနာနႇကဒကႈ ကဆာလပ ဒအး ဟညနကဘပညနဇအပ ဝနအနနး 
ဒါႈကပါလပ ။

ဘပလ ဝနဟညနလန ာနနနးကဒကႈ ယပ ဒကက စအဒါႈနစ ငနကကာမနပယာနမနးႎအပ နန ကပါလပ ။ ကကစအအလ နနး  
တလအအးပညနကက ပညနအလ နနးမပပ ညနႇပလပပ ႈလနစ ငနး စာနစ ငနကကာမနပယာနမနးႎအပ နန ကပါလပ ။        
ဘညနဘာညနးမာန ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနးကပါလပ တာန ပစ ငနနစ ငနကရကနနးကက တာမ နအနနး၊ ကကအအး
ကညညကမနစစ ဝနခရအတနကကမာန ကကဇာနညနဒကႈအနနး နစ ငနကစ ပနကလာနတနဒ အအးဒအး။ ကကစအဟပနကပါလပ  
တစ ငနကတကဝနးဂကအုကန၊ စအဒါးႎါညနးဘကနပကပုးကလႈအနနး ဒကတကငနး ကရကငနးလပပ ငနးလနစ ငနးဒအး     
ခညနကဆကမနး။ ကပါလပ စအလညနကလႈ ဒကဝနးဟာဝနး ဒဒအး၊ စအဆအပ ပနကဟာကလာငနးဟာဝနးဘပပ း 
ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ဟာမ န။ 

၄၁



၄၂



 

 

၄၇။ ကပါလပကာညမးတပလ   
စာမမမးပါာ လမ စ ငမးဖပလပပပ

ဆမဲငး်စံငန်ာငး်စံဝ် ၁၆း၁၁-၄၀

၄၃



၄၄

ဘပလ ဝနလန ာနနနးကဒကႈဆာငနနမနးအနနး၊ ကပါလပ ကာညနးဘစ ဝနဖအပ ငနးအနနး အအးမပပ ႈတပလ၊ 
ကာညနးစအလန ယနလာနကဟာကလာငနး ခါဝနဆတာငနးအအးကမန ကမနခပပ ညနး ပါမ လနစ ငနးဖပလပပပ။  
ကခကငနးလနစ ငနးဒအး ကာညနးစအကယကဝနးအအးပကနနမအလ ကခညႈ အအးဇအပ ဝနလပ ဒပ အနနးယစ ငနးတဆအးကစ မန။ 
အနနးမပပ ႈဘပပ း ကခညႈအအးကညညကမနကဂကကပနစစ ဝနဖဖား အလ ကခညႈဟာနမ ။

စစ ဝနဖဖားစအႎပလ ဝနႈဒကႈပပပ ငနးကနာႈအနနး စာအနနးနစ ငနကဘပူႈနာနႇ ခါဝနဆတာငနးအအး    
ကမန ကမနခပပ ညနး ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ၊ ဘပလ နနကဇကနနး အနနးကာညနးတလအအးခကလကပနအနနးကက     
စအခစ မနလာညနးဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနး။ ႎါညနးဒအး အနနးစအကတကႇ ကပါလပ ကာညနးတပလ  
ကဒကႈဒါမနး ပါမ ခကလကပနအနနး။ ကပါလပ ကာညနးတပလမာန စအဟာဝနးဒါမနး ပါမ ခကလကပနအနနး။



၄၅

ဇပပ ဂအကဂါညနး ကပါလပ ကာညနးတပလ ပါလနစ ငနးဖပလပပပဒအး၊ ကာညနးစအကဂါညနးကဂါညနး  
ဟာဝနးမန ာနနးဆလ း။ ကမကႈလာနအလဆငညနး ဇပပ ဂအဟာဝနးကာညနး ပါမ ဒအမန ာနနးဆလ း စအကမကႈလာန   
အအးပကနနမပစ ငနဆလညနႇ အအးကနာနမနးကဇဝနကလကပနအလ ကခညႈ စအကတာႇကဒကႈလဘာနနနး ကာညနး။    
အအးပကနနမကခညႈဒအး အနနးဘယနကဟာကပတာငနကာလား၊ ဘယနကရကနနးဒကႈ နန ာငနးကညကားအနနး
ကက ဘပလ နနးဂအပ နနးရပလနနး။

အနနးစအကအာငနးပါဝနဒါႈ "ကကကကနအးမပပ ႈ ပစ ငနဆလညနႇစစ ဝနဖဖားအအးဒါငနးဇားဒပပ မခလအအး။    
ကကကဟာကလာငနးဒကႈတာနမ ပက စာပကနစ ငနကတလ ႈ ကခကာနတနလာညနး။" ကဂါႇမပပ ႈအနနးဂအ      
ကညနကညန ကအာငနးပါဝနဘာညနးဇကနနး၊  ကပါလပ မာန ကပနနကနာႈခညူကနကဒကႈ ကပါႇခညနး။



ကမကႈလာနအလဆငညနး ကပါလပ စအဟာဝနးဇလ း ပါမ အအးပကနနမဒအး၊ စအဒါႈတာနမကနာနမနးကဇဝနဒအး 
"အစ ဝနးဒါးဇအပ ဝနစစ ဝနကယဆပ  မညနးလညနကလႈဒကဝနးဟာဝနး ဒအနနး။" စစ နနအနနးဒါႈကဟာနညနႇ
ဘာညနးကဇကနနးမာန ကနာနမနးကဇဝနဒအး ဟညနလညနကလႈဒကဝနးဟာဝနးကပါႇ ဒကခကငနးတပပ း    
အအးပကနနမဒအးဟာမ န။

ဘပလ ဝနကယကဝနးတညာဝနး ကညကားပစ ငနဆလညနႇအအးပကနနမဒအးတာန ကလာနငနကလန ဒအး၊ ကကစအ 
ဆအငနဇာဝနးကပါႇအခညနးဟာမ န။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး ကဂါႇမပပ ႈ အအးပကနနမ
ဒအး ဟညနဘလဘယနမလာနကရကနနးဒကႈ ကကဘပလ နနးရပလနနးခခအး။

၄၆



ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး ကကစအကမနးငါႈဖာနႈ ကပါလပ ကာညနးတပလ စအဟာဝနးခကစငနး   
အလ နနးကာညနး ကဂါညနးပါမ ကခကငနးကကဘကမနး။

ဘပလ နနကဇကနနး ကပါလပ ကာညနးတပလ စအကညားအအးညာပနအလ နနးဇာနနနးကာညနး၊     
ကတလ ႈဘပပ း အအးခကစငနးအလ နနးကာညနး ကဂါညနးပါမ ကခကငနးကကဘကမနး ကဟာနငနခကခကငနးဒပပ မအအး။ 
ဘပလ ဝနစာနမနးကဒကႈ ကဒညနကဆကမနး၊ ကာညနးစအဒါႈဆကကငနး ဇပပ ကနဖပပ ကနခပပ ညနးကတာႇကကးစလ း
စစ ဝနဖဖားဟာမ န။ ၄၇



၄၈

ဘပလ နနကဇကနနး အအးမပပ ႈအပငနဆစ နန စအလယလ ႈကဒကႈကတအပ ကနကတငန မပပ ညနႇပလပပ ႈကကဘကမနး
မာန ဟညနႎပလ ဝနႈဟာဝနးဒပပ မ။ ႎါညနးလန ကကနႏအအးဘကနအလ နနး တလအအးကဇာႈကကဘကမနးကကမာန 
ဟညနကဘကပူဝနႈဟာဝနးဒပပ မ။

ဘပလ ဝနကယကဝနးအနနးအအးပညနကကဘကမနးဒအးတာန မပပ ညနႇပလပပ ႈကကဘကမနး ဟညနႎပလ ဝနႈ၊  
အနနးမာနဟညနဒပ ငနမပပ ႈ တလအအးကဇာႈကကဘကမနးကက ဟညနဒကဝနးဒပပ မ၊ အနနးစအရအနနးဒါႈ         
နစ ငနပယာနမနးႎအပ နနတပပ းအနနး။ (ကဂါႇမပပ ႈအနနးဟညနနာနႇ၊ ဆာနတလအအးကဇာႈကကဘကမနးကက    
ကလာနတနဒကဝနးဟာဝနး အနနးနစ ငနကညားယာနမနး)။ ကပါလပ စအကယကဝနးအနနးအအးပညန      
ကကဘကမနးဒအး ဒါႈနစ ငနပယာနမနးႎအပ နနတပပ းအနနး တရာငနးအနနး၊ ကပါလပ စအကအာငနးပါဝနဒါႈ
တာမ နအနနး ‘‘မညနးခလ ကရကနနးတာနမတပပ းမညနးဘာညနးကဇကနနး၊ ကယးဂအကဂါညနးအလ နနးဒပပ မ ပါမ နအး။’’



တလအအးအနနးအအးပညနကကဘကမနးဒအးမာန ဟညနကစာႈကဒပပ နနးကပါႇအခညနး၊ 
ႎါညနးဒအး အနနးစအကတကႇလာန ကပါလပ ကာညနးတပလ ႎအးပါမ ခကလကပနအနနး စအဒကႈကာညနး
ဟပပ မနးပစ ငနဟပပ မနး စအပါညနးဒကႈ ဒအဆကဝနးကာညနး။  ႎါညနးဒအး အနနးစအဒါႈ"ဆအအစ ဝနးနစ ငန
လပပ ကရကနနး စာနစ ငနကတလ ႈကခကာနတနလာညနး။”

ကပါလပ စအႎအးဒါႈ "ကညညကမနစစ ဝနကညကား အအးမပပ ႈစစ ဝနခရအတနနာနႏ။ 
ဆာနကရကနနးဘာညနးကဇကနနး မညနးကာညနးတလအအးအအပ ငနဟပပ မနးမညနးကက နစ ငနကတလ ႈ
ကခကာနတနလာညနး။” ႎါညနးဒအး  ကပါလပ စအဒကႈဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနး တာနမ ကခညႈ
အနနးအအးပညနကကဘကမနးဒအးကာညနးတာနမတလအအးအအပ ငနဟပပ မနးအနနးကကပါပညနကမကႈဟာနမ ။

၄၉



ႎါညနးဒအးအလဆငညနး တလအအးဒါငနးကခကငနးလနစ ငနးကက စအကပ ပႈလညနကလႈ ကပါလပ      
ကာညနး တပလ ဒကကဘကမနး၊ စအဆလညနႇဒကႈ ကာညနးလညနကလႈဟာဝနး ဒကခကငနး       
လနစ ငနးဖပလပပပဒအး။ ကပါလပ ကာညနးတပလမာန စအဟာဝနးလန ယန ပါမ လပ ဒပ ကာညနး ပါမ ကက   
အအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက၊ ႎါညနးဒအး ကာညနးစအလညနကလႈဟာဝနးကပါႇ ဒလနစ ငနးဖပလပပပဒအး။ 
အအးမပပ ႈခါဝနဆတာငနးအအးကမန ကမနခပပ ညနးစစ ဝနမာန ဟညနကတာႈဟာဝနးဒပပ မ၊ အအးမပပ ႈစပ မနးကညညကမန  
စစ ဝနခရအတနကကမာန နာနႇလပလညနဂအပ နနးကဒကႈ တအကနတအကနဟာမ န။

ကပါလပ ကာညနးတလအအးဒါငနးအအးကညညကမန စစ ဝနခရအတနကကမာန စအကလကပနအလလနစ ငနး      
ကလႈအလလနစ ငနး၊ ကဟာကလာငနး ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ ။ ကကစအကပကနတပပ နနးဟာဝနးကဘကႇ      
ဒကႈကဘပာနမနး တာမ နစပ မနးကညညကမနးစစ ဝနခရအတနကက ပနစ ဝနးဒကႈဘပပ းကတပဆတနစာတမာညနး       
စစ ဝနဖဖားဟာမ န။ အအးမပပ ႈပစ ငနကပကနအလ နနးကကကကဒအး စအမပပ ႈကဘကႇကကာမနးအအးတမာညနးဟာနမ ။ 

၅၀



၄၈။ စစ ဝမကယဆပ  မပပ ႈကပါႇ  
ကမဆပယ

တဇလ ႈကစ မနဖာ ၁-၃၊ ၆၊ ၁၄၊ ၂၂၊  လညနကလႈ  ၁၂၊ ၂၀၊  ၂ ဆမပပ ညနလ  ၇၊   
ကဟဘကက ၃း၁မန ၆၊ ၄း၁၄-၅း၁၀၊ ၇း၁-၈း၁၃၊ ၉း၁၁-၁၀:၁၈၊ ပစ ငနနစ ငနဘာညနးကဒကႈ 

၂၁

၅၁



ခညနဖာနနကပ ပႈစစ ဝနဖဖားတာန ကစ မနဖာဒါငနးနအး အနနးခကကမနးဒပပ မကပါႇခညနးပါဒပပ မဒပပ မဟာမ န။    
အအပ ငနဂ ပကတနဒါႈအအးမာန ညကစမနကမကႈမ၊ အာဒစ မနကာညနးကအႎမာန ကာညနးလညနကကမကႈ   
ကပါႇခညနး။ စစ ဝနဖဖားမာန ကာညနးကကမကႈကညညကမနကပါႇအခညနး။ အအးမပပ ႈဆကဝနး၊ ယာနမနး   
ဒါႈအအးမာန ညကစမနကမကႈမ။ အအးနအးဟညနမပပ ႈကပါႇ ဘညနဘာညနးကမကႈကနာႈစစ ဝနဖဖားဟာမ န။

၅၂

ခလ နနဆပပ ငနအအးကဂါညနးကခကငနးလပပ ငနးဒအး၊ အနနးစအကရကနနးကပနန ဘာညနးဟနနး စအဟာဝနး  
ကစ ဝနးကယာနခလစ ဝနး ကအႎ။ အာဒစ မနကာညနးကအႎ စအကရကနနးပစ ငနကလလညနႇ တာမ နစစ ဝနဖဖား။ 
ကဂါႇမပပ ႈပစ ငနကလလညနႇကရကနနးကဒကႈကာညနးဒအး အအးမပပ ႈဆကဝနး၊ ယာနမနးဒါႈအအး စအဟညနစာနမနး
ကဒကႈကတကငနးတလအအးကစ မနဖာနအးပါပညနကမကႈဟာမ န။



၅၃

ကဂါႇမပပ ႈပစ ငနကလလညနႇကလန ဒအး၊ တလအအးကာညနးစစ ဝနဖဖား ဟညနလညနခညကာနနးဒပပ ငနး။  
ကဂါႇပစ ငနကလလညနႇဒအး တလအအးကတာနနနးကခညႈ စအကပလတနႏကပနနကဒကႈယာနနဆလ  တာမ နစစ ဝနဖဖား။    
ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနဖဖား စအႎအးတကဂကနနးဒါႈနစ ငနအအပ မနဘကာညနး ပစ ငနလန ကဝနဟာဝနး      
ကဂါႇပစ ငနကလလညနႇဒအး နန ာငနးကစ ပနႎအးခညအႇကဒကႈဒပပ မဘပပ း။ 

စစ ဝနဖဖား ဟညနဒါႈအလ နနး တစ ငနခခပူဝနးကအႎဒအးအလ ကခညႈ အနနးနစ ငနကညကကႇ ကကကနနး   
ခလ နနဆပပ ငနဒအး၊ ခလ နနဆပပ ငနဒအးမာန နစ ငနႎအးစပပ ကနဟပန ကနလညနႇအနနး။ ပစ ငနဆအငနဒါႈကလန နအး မပပ ႈ    
ခလ နနဆပပ ငနဒအး နစ ငနပယာနမနးႎအပ နန စစ ဝနကယဆပ ။ ဘညနဘာညနးမာန ဆာနဘပလ နနးအပပ ညနးဆငညနး  
စစ ဝနဖဖားစအနစ ငနဒကႈ အနနးႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈ ဒယာနမနး။ ကတာႇတာနဘာညနးကဇကနနး       
စစ ဝနဖဖားစအငါႈယာနႈလန ကဝနႎအပ နနဒပပ မ တာနနခပပ းခလ နနဆပပ ငန။ 



၅၄

ခညနယာမနးစစ ဝနဖဖား ဒါးကအကမနးဒါငနး ခပပ ညနႇႎအပ နနကစ မနဖာဒါငနးနအး၊ အနနးဟညန        
စငနခကာငနဒကႈ ကကလကႇဟပလ ဝနးဒါငနးအလလစ မနး စာအနနးနစ ငနကခကာနတနလာညနး ကကအအးကညညကမန  
အနနးစစ ဝန။ ကတာႇတာနဘာညနးကဇကနနး တလအအးကကဘညနကညားဆပပ မနးဟာဝနး           
ကဂါႇပစ ငနကလလညနႇကကစစ မနမ မာန စာကကအအးကညညကမန စစ ဝနကယဆပ အခညနး၊ စစ ဝနဖဖား          
ဟညနစငနခကာငနအလ နနး အအပ နနဒါနနး စာနစ ငနကတလ ႈကခကာနတနလာညနး။

မာလာခပကဆဒကတန မပပ ႈ တားကစာနငနး ကခညႈအအးဒကႈကကာငနးမငနကလာ           
တာမ နအာဘရာဟစ မနဟာမ န။ အအးမပပ ႈစစ ဝနကယဆပ မာန မပပ ႈတားကစာနငနးအလ ကခညႈ ဘာညနးမာလာခပ
ကဆဒကတန။ ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနကယဆပ အခညနး၊ အနနးမပပ ႈကပါႇ တားကစာနငနးအအးဒါငနး  
မန ယနဒပပ မခလအအးဟာမ န။ စစ ဝနကယဆပ ဒအး အနနးခစ မနယာနမနးလပလညနအလ ကဘာနကနစအကစာနနနးႎအပ နနတပပ းအနနး 
စာတလအအး။ ပစ ငနခစ မနယာနမနးအနနးဒအး မပပ ႈကပါႇစာနစ ငနပါညနးႎအပ နန ပစ ငနကလလညနႇတလအအး       
ပါကတာညနးကစ မနဖာဟာမ န။



၅၅

စစ ဝနဖဖား စအဒါႈတာမ နအာဘရာဟစ မန "ဂါဆအငနမပပ ႈ ခခပူဝနးမကပုးတလအအးကတကငနးကစ မနဖာနအး 
ပါပညနကမကႈမာန နစ ငနဘပလ နနးကပါႇကကာငနးမငနကလာ လအပ ငနးမညနးနာနႏ။ စစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈ
အနနးအအးယာနညနႇကဒကႈ တစ ငနကခကငနးခခပူဝနးအာဘရာဟစ မန။ ဂါဆအငနမပပ ႈ ခခပူဝနးမကပုးတလအအး  
ကတကငနးကစ မနဖာနအးပါပညနကမကႈမာန ကကဟညနဘပလ နနးဒပပ မကကာငနးမငနကလာ လအပ ငနးစစ ဝနကယဆပ ။ 
ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး ဂါဆအငနမပပ ႈ ကကအအးကညညကမနစစ ဝနကယဆပ  ဟညနမပပ ႈ
ကပါႇတလအအးပစ ငနကရာႈလာညနးအလ နနးစစ ဝနဖဖား၊ ဟညနမပပ ႈစစ မနမ  ကကာနနနးလန ာနနအာဘရာဟစ မန 
ညညာခညနႎပကညနနဟာမ န။"                      

စစ ဝနဖဖား စအတပပ နနးကလႈကဒကႈပလ းအလတပပ  တာမ နအာဘရာဟစ မန စာနစ ငနပယာနမနးလလဒကႈ   
တာငနစာအပဆကတန။ စစ ဝနကယဆပ မာန စအဘာညနးကပါႇ ပလ းဒအး။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာန
ဘာညနးကဇကနနး အနနးဟညနခစ မနယာနမနးဒကႈဒပပ မ တာငနစာအကပါပညနကမကႈ။ ကခညႈကမန ကမဘလ ဒါႈ  
အနနးကအပ ငနကတလ ႈယာနမနး ကဂါႇမပပ ႈလအပ ငနးပစ ငနကလလညနႇ။ ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနဖဖား     
တပပ နနးကလႈကဒကႈ စစ ဝနကယဆပ  စအယာနမနးတာငနစာအက။



၅၆

ခညနတကဟာနညနႇစစ ဝနဖဖားတာန အနနးဒကႈကဖး ကဇာႈကတကငနးကအပ ငနးအအဇအပနဒအး၊      
ဂါႇဆအငနမပပ ႈအပတကရလကကကတာနနနးအအပ ငနဟပပ မနးဒအး ကကစအကတလ ႈပယာနမနးပလ း တပပ အအးခညအႇ   
ဆငါးအနနး စအကကညနးနန ာမနးအနနး တစ ငနမပပ ညနႇပ ပပ ုႈခကလကပနကက။ စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနး       
ပစ ငနတပပ နနးကဒကႈစစ ဝနဖဖား စစ နနကကကယကဝနးနန ာမနးမာန ကကစအခကလာႈဟာဝနးကပါႇခကလကပနဒအး   
အာဝနပယာနမနးႎအပ နနမ ကကာနနနးအအးမာညနးဒါငနးကက။

စစ ဝနကယဆပ  စအတစ ငနကနန းကပါႇ ပလ းဒကမအလတပပ  ပစ ငနဒါးတစ ငနကပ ပါညနးပတခါ။ အနနးမပပ ႈ  
အအးကပနနအအးပကနနး၊ အာဝနကမကႈမပစ ငနကလလညနႇမကပုးကမန ကမ။ အနနးမာန ကညားပယာနမနးႎအပ နန   
အခကအုငနကရကနနးအအးတာန ကပ ပါညနးပတခါ။ နန ာမနးစစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈအအးပါညနးဒကႈ           
ပစ ငနကလလညနႇတလအအးပါပညနကမကႈ၊ စအဒကႈဘပပ း အကဘပလ နနးကလာနတနဒ တစ မနပစ ငနဒကႈစစ ဝနဖဖား။ 



၅၇

စစ ဝနဖဖားကရကနနးကဒကႈကတပကဆတနစာ တာနမအပတကရလကက အအးမပပ ႈတလအအးပစ ငနကရာႈ
လာညနးအလ နနးအနနး။ အအးမပပ ႈကခကငနးကတပဆတနစာ အအးတမာညနးဒအး ဂါဆအငနမပပ ႈကခကငနး   
ခခပူဝနးမကပုးတလအအး မကပုးကမန ကမဘလ ဒါႈ ဆာနကကကညညကမနစစ ဝနကယဆပ အခညနး ကကဟညနကပနနကဒကႈ 
တလအအးပစ ငနကရာႈလာညနးစစ ဝနဖဖားဟာမ န။

ကမာကဆမပပ ႈပကရာဖကတနမကာတနဒါငနးအလ ကခညႈ၊ မပပ ႈအအးကဟာကလာငနးကဒကႈ    
ကကကာႈတတားစစ ဝနဖဖားဟာမ န။ စစ ဝနကယဆပ မာန မပပ ႈပကရာဖကတန ဘာညနးကမာကဆ။         
စစ ဝနကယဆပ  မပပ ႈ ပကရာဖကတနမကာတနဒါငနးမန ယနဒပပ မခလအအး၊ ကကကာႈစစ ဝနဖဖားမာန မပပ ႈကပါႇအနနး
ဟာမ န။



၅၈

စစ ဝနဖဖားစအဒကႈအလ နနးကတပတာမ နဒါကႎကန ဒါႈ "ကမဆပယနအး အနနးနစ ငနမပပ ႈကပါႇ      
တစ ငနခခပူဝနးမကပုးမညနးအလ ကခညႈနာနႏ။” စစ ဝနကယဆပ အအးမပပ ႈကမဆပယဒအး မပပ ႈကခကငနးခခပူဝနးမကပုး
ဒါကႎကန ဟညနမပပ ႈကပါႇအအးမကာတနဒါငနးအလ ကခညႈဟာမ န။

စစ ဝနကယဆပ မာန မပပ ႈတားကညကားဒါငနးအလ ကခညႈ ဘာညနးဒါကႎကနဟာမ န။ မပပ ႈလပလညန    
အနနးခညနး မပပ ႈတားကညကားဒါငနး အအးတပလ ဝနႈကမနနး ပ ပါနနးကာညနးကတာညနးနအး        
ပါပညနကမကႈဟာမ န။ စစ ဝနကယဆပ  နစ ငနးႎအးကလႈကဒကႈဘပပ း အနနးနစ ငနတပလ ဝနႈကမနနးဟာဝနး       
ကအပ ငနးအနနး ဆအပ ဝနဆအပ ဝနမန ာနနမန ာနန၊ နစ ငနဒကႈအနနးကဂါညနးတခပလညနးဟာဝနးဟာနမ ။



 

 ကယာမ ၃း၂၁-၂၆၊ ၅း၁-၁၁၊ ကယာဟာနန ၃း၁၆၊ မာကပ  ၁၆း၁၆၊ 
ကကာကရကငနတပ   ၁း ၁၃-၁၄၊ ၂ တကတနတာကလာကနကကန  ၅း၁၇-၂၁၊ 

၁ကယာဟာနန ၁း၅-၁၀

၄၉။ ကတပကဆတမစာ   
   တမာညမး ပစ ငမကရဒနမး  

  စစ ဝမဖဖား

၅၉



၆၀

စစ ဝနကယဆပ ဒအး စာနစ ငနနန ကဒါႈတာန အနနးမပပ ႈ စစ ဝနဖဖား၊ အနနးကရကနနး ပစ ငနအအးကမန ကမန   
အာမနးကတာနနနးမကပုးဟာမ န။ အနနးဟာဝနး ကတကငနးကအကမနး။ အနနးဆလညနႇဒကႈ မားကအကမနးဒါငနး 
ကာညနး ခလ းဒါငနးကအပ တန။ အနနးဆားနန ာမနးဒကႈ တလအအးဆကဝနးကက။ အနနးခကူႈလညနကလႈ   
ကနာနမနးကဇဝန ဒတလအအး။ တလအအးယာနမနးမာန အနနးကရကနနးကစ ပန ႎအးအအမနးကဒကႈဘပပ း။       
အနနးခညပုငနးဒကႈ တလအအးဖာနနနးကဟငနႏကက ဒါးလပလညန ခမလ နနးဖာနနနးပပပ ငန ကာညနး ကားအယန
တပပ း ဒကႈကကဟပပ မနး ကစ ပနဖညနး။

မာစစ ဝနကယဆပ  ကခညႈအအးဇအပ ဝနမာရပဒအး ခညနဇပ ငနကပလတနႏကပကကႈဒကႈအနနးတာန          
စစ ဝနကယဆပ ၊ အနနးတအပ ကနဂအမပပ ႈလပလညန အအးလပပ ညနးကစကတန၊ အနနးညကစမနကဂါညနးတစ နနကတာႇမ 
တာနမအအးမာညနးကခညႈကမန ကမ။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး စစ ဝနကယဆပ ဒအး     
မပပ ႈကပါႇကကာနနနးစစ ဝနဖဖားအခညနး။ အနနးစစ ဝနဟညနမပပ ႈကပါႇ စစ ဝနဖဖားကာညနးတလအအး    
အလစာနနနး။



၆၁

စစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈစစ မနမ  တဆာအအးကပနနအအးပကနနး အလ ကခညႈ။ အနနးစစ ဝန ပနစ ဝနးနန က      
ဘညနဘာညနး အကတလအအး လပပ ဆမားလညနကကမကႈ တာမ နပအႎါးအနနးအအးကဂါညနးကစာနမန  
ရအမနးအက ဘညနဘာညနးအက ကကမကႈတပပ းပပပ ငနးအက။

ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး အနနးပနစ ဝနးဒကႈဘပပ း ဘညနဘာညနး အကနစ ငနလပပ ကကမကႈစစ ဝနဖဖား 
နန ာငနးမန ယနဒပပ မ ဘာညနးအကကကမကႈ ဂကပုးဂကာမနးအပ ကနစာအက ကတာနနနးမကပုး။ 



စစ ဝနကယဆပ  ပနစ ဝနးနန ကဒကႈဘပပ း ကလာနငနဘညနဘာညနးကခကာနတနလာညနးနအး          
အနနးကမကႈကငါႈကမကႈခစ နနး မန ယနဒပပ မ ဂါဆအငနမပပ ႈ အအးကဂါညနးကတကငနးကစ မနဖာနအး။

စစ ဝနကယဆပ  ပနစ ဝနးနန ကဒကႈဘပပ း တလအအးကကကတာနနနးကခညႈ နစ ငနအာဝနကညညကမနလာညနး  
အနနးစစ ဝန၊ နစ ငနအာဝနကတလ ႈမ ကခကာနတနလာညနး။ ကကအအးဘလကတလ ႈကခကာနတနလာညနးကကဒအး  
ဆာနကစ မနဖာနအး ဆလတန ကကနစ ငနကတလ ႈကဇာႈ ငညနးရာညနး ကတလ ႈငညနးကပ ပ ုႇဟာဝနးကက  
ပါဇပပ ဟာမ န။

၆၂



စစ ဝနကယဆပ  စအပနစ ဝနးဒကႈဘပပ း ဘညနဘာညနးဂါဆအငနမပပ ႈကကအအးကဂါညနးကတကငနး     
ကစ မနဖာနအး ကရကနနးပစ ငနကလလညနႇကကလကပန ဟညနကဂါညနးခညကာနနးဒပပ ငနးဟာဝနး ဒစစ ဝနဖဖား။ 
ကဂါႇလအပ ငနးပစ ငနကလလညနႇဒအး တလအအးကတာနနနးကခညႈမာန စအကပနနကဒကႈဒပပ မယာနနဆလ  စစ ဝနဖဖား။   
စစ ဝနဖဖားစအမကအကႈကအအႈစစ ငနးကပါႇအခညနး ပစ ငနကလလညနႇဒါႈအအး။

၆၃

စစ ဝနကယဆပ  စအပနစ ဝနးဒကႈဘပပ း ဘညနဘာညနးစစ ဝနဖဖားကကမကႈကပါႇအခညနး       
တလအအးကမကႈပစ ငနကလလညနႇကက။ အနနးစစ ဝနဟညနတစ နနးအလ နနးကဆကဆ စာနစ ငနပ ပပ ုတနဒကႈ     
ပစ ငနကလလညနႇကက၊ အနနးဆအငနဒကႈတလအအးကက နန ာငနးမပပ ႈဒပပ မကကာနနနးအနနး။ 



စစ ဝနဖဖားစအတပပ နနးကလႈကဒကႈ အအးမပပ ႈလပလညနကကာနနနးအအးမာညနးအနနးအလ ကခညႈ အအးမပပ ႈ  
စစ ဝနကယဆပ ၊ ကဂါႇမပပ ႈ အနနးကကမကႈယာဝနး တလအအးကစ မနဖာနအး။ ဂါဆအငနမပပ ႈကကအအးကညညကမန  
စစ ဝနကယဆပ အခညနး နစ ငနဘလလပပ မဟာဝနး ပါမ ငညနးရာညနး၊ နစ ငနဘပလ နနးကဂါညနးကဆကတာႇ
အနနးစစ ဝနဟာမ န။

၆၄

ကဂါႇမပပ ႈလအပ ငနးပစ ငနကလလညနႇအက၊ အကမာန ဟညနမပပ ႈကပါႇ တလအအးကမကႈပစ ငနကလလညနႇ။ 
ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး အကစအကအပ ငနယာနမနး၊ ကအပ ငနကပါႇတစ မနပစ ငနဒကႈ စစ ဝနဖဖား တာမ နအကဟာမ န။   
ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈတစ မနပစ ငနနစ ငနဒကႈ တာနမအကတလအအးဒအး၊ အနနးဟညနစပ နနးဒကႈဒပပ မ      
တာမ နစစ ဝနကယဆပ ။ စာပစ ငနကလလညနႇအကကတာနနနးကခညႈ စစ ဝနကယဆပ စအကတလ ႈခစ မနယာနမနး  
ဟာဝနး တစ ငနကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနး စအခစ မနလာညနးတစ မနပစ ငနဒကႈစစ ဝနဖဖား တာနမအကဒအး။  



စစ ဝနကယဆပ ဒအး အနနးခစ မနယာနမနးဘာညနးတပပ ဆစတနပစ ငနလလ အအးအာဝနကမကႈပစ ငနကလလညနႇ 
စာနစ ငနလာညနးႎအပ နနပစ ငနကလလညနႇတလအအးပါပညနကမကႈ။ ကဂါႇမပပ ႈစစ ဝနကယဆပ   ခစ မနယာနမနးဒကႈဒအး၊ 
ပစ ငနကလလညနႇမကပုးကမန ကမဘလ ဒါႈ စစ ဝနဖဖားဟညနပ ပပ ုတနဒကႈဒပပ မဟာနမ ။

ဆာနမပပ ႈလပလညနကပ ဆပပ  ကလာနငနပစ ငနကရကနနးအကအခညနး၊ ကခညႈကမန ကမမာန နစ ငနအာဝနကတလ ႈမ 
ကခကာနတနလာညနး။ ဆာနမပပ ႈလပလညန ပစ ငနကရကနနးအကကကနအးအခညနး ဘာညနးကမန ကမမာန         
အနနးနစ ငနအာဝနဘယနမ ကရကနနးဒကႈ တလအအးကာညနးစစ ဝနဖဖား နန ာငနးလညနကညားခညအႇခညအႇ။   
စစ ဝနကယဆပ ဒအး အနနးမပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖား၊ အနနးစအကတလ ႈခစ မနယာနမနးဖာနႈ ဘပလ ဝနဘပလ နနးကဒကႈ 
အပပ ညနးဆငညနး အနနးစအႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဘပပ း ဒယာနမနး။ ဆာနအကကညညကမနလပလညနအနနး  
စအနစ ငနကတလ ႈ ကခကာနတနလာညနး။ ၆၅



ကခညႈကမန ကမဘလ ဒါႈ ဆာနဟညနကညညကမနစစ ဝနကယဆပ  စအခစ မနလာညနးဘပနတပစမန         
ကဇကပနကအကမနးအခညနး၊ အနနးနစ ငနကတလ ႈကခကာနတနလာညနး။ ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈ     
ကကအအးဘလကညညကမနအနနးအခညနး နစ ငနကတလ ႈကညားအနနးစစ ဝန ပယနႎအပ နန။ ကခညႈကမန ကမဘလ ဒါႈ  
အအးခကကမနးအအးဖ ပာနနး၊ အဆာကနဒကမအဆာကနဒါငနး၊ အအးပကနနမအအးမာညနး၊ စစ ဝနဖဖားကကမကႈ    
တစ ငနကနန းဒပပ မကတာနနနးကခညႈ၊ စအဆအငနဒကႈတလအအးကတာနနနးကခညႈ ကညညကမနဒပပ မအနနး။ ဂါဆအငနမပပ ႈကကအအး
ကညညကမနအနနးအခညနး ဟညနမပပ ႈဒပပ မ ပအႎါးအနနးဟာနမ ။

မညနးကညညကမနလာနမ  စစ ဝနကယဆပ ဒအး မပပ ႈကမဆပယ မပပ ႈကကာနနနးစစ ဝနဖဖား။            
မညနးကညညကမနလာနမ  မညနးမပပ ႈတလအအးကမကႈပစ ငနကလလညနႇအလ ကခညႈ၊ ဟညနကအပ ငနတာနနတစ မန    
ပစ ငနဒကႈစစ ဝနဖဖား တာမ နမညနး။ မညနးကညညကမနလာနမ  စစ ဝနကယဆပ  ဟညနခစ မနယာနမနးဟာဝနး     
တာငနစာမညနး ကတကငနးရစ ငနးတာနႇတညနး စာနစ ငနလာညနးႎအပ နန ပစ ငနကလလညနႇမညနး။      
စစ ဝနကယဆပ  ဆအငနဒကႈမညနးကဒကႈဇလ း ပါမ အနနး၊ ဆအငနဒကႈမညနး ကညညကမနအနနး၊ ဆအငနဒကႈမညနး  
ခစ မနလာညနး ဘပနတပစမနကဇကပနကအကမနး။

၆၆



ဆာနမညနးကညညကမနကကကကနအး မညနးဟညနမပပ ႈကပါႇ ခရအတနယာနန အနနးအအးကညညကမန     
စစ ဝနခရအတနအလ ကခညႈဟာမ န။ စစ ဝနဖဖား ဟညနကတကႇလညနကလႈဟာဝနးမညနး ဒကခကငနးဒအအာနႇႎစ ငနး 
အအးမပပ ႈဒအကအပ ငနးခလ နနဆပပ ငန၊ စအတပပ နနးဒကႈ မညနးကလကပနဟာဝနးကဂါညနး ပါမ ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖား         
ဒအဟပလ ဝနပ ပါငန။ အအးပကအမနးမာန ဟညနကမာနႈဟာဝနးဒပပ မ။ ဆအမနဘာညနးဆစ မနဒါႈလာနဘာညနးကဇကနနး 
ကဂါႇမပပ ႈ စစ ဝနဖဖား ဟညနကရကနနးဒကႈ အနနးမပပ ႈဒပပ မ အအးတမာညနးအနနး။

ဆာနမညနးမပပ ႈ ခရအတနယာနန အနနးအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနအလ ကခညႈအခညနး၊ ကဂါႇမပပ ႈ   
လအပ ငနးပစ ငနကရကနနးဒကႈစစ ဝနကယဆပ ဒအး စစ ဝနဖဖားဟညနပ ပပ ုတနဒကႈ ပစ ငနကလလညနႇမညနးဟာမ န။ စစ ဝနဖဖား 
စအဘလတပလ ဝနႈကယကဝနးမ ဒါႈတာန မညနးမပပ ႈယာနနဆလအလ ကခညႈ။ ဟညနတပလ ဝနႈကယကဝနးကပါႇ       
မညနးမပပ ႈ ပအႎါးကကမကႈအနနး။ ၆၇



စစ ဝနဖဖားဟညနဒါႈအလ နနး အကလပပ မန ာနနးဆလ းတာမ နအနနး၊ အကလပပ ဒအႈကဘကႇကကာမနး ကရကနနး
ကတာႇ ဘာညနးကခကငနးကဘကႇကကာမနး၊ လပပ ကဂကကပနစစ ဝနဖဖား ကတာႇစပ မနးကညညကမန စစ ဝနခရအတနကက
အအးဟညနး၊ လပပ ခစ မနဆစကနကဆ ဘညနဘာညနးအနနးစစ ဝန ကရကနနးဒကႈ တာနမအက။ အအးမပပ ႈကကကက
နအး အနနးကကဇာနညနဒကႈ နန ာငနးခနားတလအအးကာညနးစစ ဝနဖဖား ကဂါညနးတခပလညနး လညနကစာန
မနကဒကႈဟာမ န။

ဆာနမညနးမပပ ႈ ပအႎါးစစ ဝနဖဖားအလ ကခညႈအခညနး၊ မညနးနစ ငနဆအငနကရကနနးကတာႇကပါႇ   
ဘာညနးပစ ငနပနစ ဝနးဟာဝနး စစ ဝနကယဆပ ။ မညနးဘညနမပပ ႈစစ မနမ  ခရအတနယာနနအလ ကခညႈမာန     
မညနးနစ ငနဂအကတလ ႈကအနနး ကဂါႇပစ ငနကလလညနႇ။ ဘညနဘာညနးမာန စစ ဝနဖဖားဟညနဒါႈအလ နနး 
ဆာနအကပ ပပူဝနႈကလာငနးပစ ငနကလလညနႇအက တာမ နစစ ဝနကယဆပ အခညနး၊ အနနးမာန နစ ငနပ ပပ ုတနဒကႈ 
ပစ ငနကလလညနႇအက စအနစ ငနဒကႈကဘပာနမနးတာမ နအက နန ာငနးအကဘယနခကလာႈဘပလ နန ဒကအနနးဒညနး  
ကကကကဒအး။

၆၈



မတက ၂၄း၁၄၊ ၂၈း၁၈၊ ကယာဟာနန ၁၅း၂၀၊ ၁၆း၃၃၊ ပစ ငနနစ ငနဘာညနးကဒကႈ ၂း၁၀၊  
မတက ၁၃း၂၄-၃၀၊ ၃၆-၄၂၊ ၁ တကတနတာကလာကနကကန ၄း၁၃-၅း၁၁၊ 

ယာကပပ ပန ၁း၁၂၊ မတက ၂၂း၁၃၊ 
ပစ ငနနစ ငနဘာညနးကဒကႈ  ၂၀:၁၀၊ ၂၁း၁-၂၂း၂၁

  ၅၀။ စစ ဝမကယဆပ  နစငမႎအး  
ကလႈကဒဒႈဘပပ း

၆၉



အအးမပပ ႈ ဆတာငနးအအးကမန ကမနးခပပ ညနး ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ  အအးမပပ ႈကမဆပယမာန    
ဟညနကတာႈဟာဝနး ဟညနဘပလ နနးကဒကႈလာန ဆာငနနမနးအနနးအယနကဟငနႏကလႈ။       
စပ မနးကညညကမနစစ ဝနခရအတနမာန ဟညနဂအပ နနးကဒကႈကပါႇခညနး။ စစ ဝနကယဆပ  ကလာငနးဒါႈအလ နနး 
ဆာနကစ မနဖာနအးဆပ တန အနနးနစ ငနႎအးကလႈကဒကႈဘပပ း။ ဘညနဘာညနးမာန ကတာနကစ ပနစာနမနး   
စစ ငနနညနမာန အနနးညကစမနႎအးကလႈကဒကႈမ။

ဇပပ ဂအကဂါညနးပညနနန စကနအကတာန စစ ဝနကယဆပ  နစ ငနႎအးကလႈကဒကႈဘပပ းဒအး၊ ခရအတနယာနန အအး
ကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက နစ ငနလပပ ကဂါညနးဟာဝနး နန ာငနးဇပပ အဆာကနအကဆငါးခညအႇ ကတာႇတာန 
ဘာညနးကမကႈကနာႈစစ ဝနဖဖား ကတကငနးအက။ ဇပပ ကဂါညနးကဒကႈစစ ဝနကယဆပ တာန ကတကငနးကစ မနဖာနအး၊ 
အနနးစစ ဝနဒါႈ "တလအအးကကလပပ ကဟာကလာငနး ဆတာငနးအအးကမန ကမနခပပ ညနးနအး တာနမ ခခပူဝနးတလအအး 
ကတာနနနးမကပုးပါကစ မနဖာ၊ ဘပလ နနကဇကနနး စအနစ ငနစာနမနးကဒကႈ ဆငညနးဆပ တနအနနး ဟာမ န။”

၇၀



 

ခခပူဝနးမကပုးအနနးအအးညကစမနကယကဝနးတညာဝနး ကလာနငနစစ ဝနကယဆပ နအး ဆအငနဂအပ နနးကပါႇ 
အခညနးဟာနမ ။ အာညနႇဟပပ ကနအနနးတာနပါမ ပ ပါနနး အနနးစအတာနမနးဒါႈအလ နနး တာမ နကကအအး
ကညညကမနစစ ဝနခရအတနကက နန ာငနးကကဟာဝနးကလာငနး ဆတာငနးအအးကမန ကမနခပပ ညနး တာမ နတလအအး 
စားကကအအးညကစမနကယကဝနးတညာဝနး။ အနနးဒါႈ "ဟာဝနးနာနႏ၊ စအကရကနနးဒကႈ နန ာငနးခခပူဝနးမကပုး 
တလအအးပါပညနကမကႈ ကပနနကဒကႈဒပပ မ တပကစစ ဝနနာနႏ။ စာနစ ငနဆပပ ကနတကကကကတနလာညနး တပ ပါနနး
မကညနစ ဝနးမာန ဟညနဆအနနးကပါႇခညနးဟာနမ ။”

စစ ဝနကယဆပ ဒါႈ "စစ ငနဆလညနႇဒါႈအအး အနနးအာဝနဒါငနးမကာတနမန ယနမ ခလ  ကညကား
အနနး။ ပကနစ ငနကတလ ႈကညား အအးကရကနနးမပလကနႏဖာနႈ စအပယာနမနးႎအပ နနပက ကဂါႇလအပ ငနးအစ ဝနးနာနႏ။ 
မညနးနစ ငနကတလ ႈ ကအနနးဒညနးကတကငနးကလာကနအး။ ဘညနဘာညနးမာန မညနးခလ ကနာႈကဇာႈ
ကနာႈဒကမ နာနႏ။ အအးမပပ ႈအစ ဝနးနအး၊ အစ ဝနးဟညနဘယန ခလ နနဆပပ ငန။ ပကစအအလ နနးကမကႈကတပ ကတာနပက 
ကစ ပနယာနမနးဟာဝနးနာနႏ။ ဘပလ နနကဇကနနး မညနးမာန စအနစ ငနကတလ ႈကခကာနတနလာညနးနာနႏ။”

၇၁



စစ ဝနကယဆပ  စအဒါးကကကာႈကကညနး ကလာငနးနန က တာမ နတပကအနနးကက၊         
ကလာနငနဘညနဘာညနးနစ ငနကပနနကဒကႈ ဘပလ ဝနနစ ငနတကဟာနညနႇအနနး။ "ကအပ ငနးစစ ဝနဖဖားနအး   
အနနးဘာညနးလပလညန ကခညႈအအးပကာနႇတအႇကအာငနးဆမက စားအအးခကကမနး ကခကငနးလပပ ငနးအနနး။  
ဘညနဘာညနးမာန ဇပပ ဂအအပငါမနးအနနးဒအး အအးမပပ ႈယာနနဆလအနနး စအကဒကႈပကာနႇဟာဝနးလာန      
ကအာငနးဆမက အအးဘလကပနနအနနး၊ စအလညနကလႈဟာဝနးဟာမ န။”

"ဘပလ ဝနလကတနကလႈကဒကႈကအာငနးဆမကကကဒအး၊ စစ ငနဆလညနႇဒအး စအကမန ာႇကညကားအနနး   
ဒါႈ 'အာဝနမပပ ႈဟအပ ဝန မညနးတအႇကအာငနးဆမက စားအအးခကကမနး ကခကငနးလပပ ငနးဒအး၊ ဆအမနဘာညနး 
စစ ငနနညနနအး ဆစ မနလကတနကလႈကဒကႈဘပပ း ကအာငနးဆမကအနနးအအးဘလကပနနဘာညနးကညကကနနး။' 
ဘပလ နနကဇကနနး ကညကားအနနး စအႎအးဒါႈ 'ကအာငနးဆမကအနနးအအးဘလကပနနကကဒအး          
မပပ ႈယာနနဆလ  ဟညနကဒကႈပကာနႇဟာဝနဟာမ န'။” ၇၂



"စစ ငနဆလညနႇအနနးဒအး စအကမန ာႇဒါႈ ‘နစ ငနဘပလ နနးလာနမ  တအပ တနရပလညနႇႎအပ နနဒပပ မ ကဘတငနးႎစ ငန  
အအးဘလကပနနကကနအး။' ဘပလ နနကဇကနနး တားကညကားအနနး စအဒါႈ 'ဆာနပက ရပလညနႇႎအပ နနစစ ငနနညန   
အအးမပပ ႈကဘတငနးညနစ ဝနး အနနးအအးခကကမနးမာန နစ ငနကတာႇဟာဝနးဒပပ မ။ ကဂါႇမပပ ႈဘာညနးကဇကနနး     
နန စကနဆက နန ာငနးစာနမနး ဘပလ ဝနဘပလ နနးတာမ နဆပပ ကနအနနး၊ အကစအကရာႈႎအပ နနလာန တငနးႎစ ငနအနနးအအးဘလ
ကပနနကကဒအး၊ စအဒါးငညနး တပပ ကနကကပ ကမနးႎအပ နနကပါႇ၊ အအးမပပ ႈညန စ ဝနးအအးခကကမနးကကကကဒအး စအႎအးကစပ
ဟပနအလ နနးဒပပ မ တစ ငနပလ ႇအစ ဝနး'။”

ကဂါႇမပပ ႈ တပကအနနးကက အာဝနကဘပူႈနာနႇခညအႇခညအႇ ပစ ငနဆအငနဒါႈ အပပပ မနကကကာႈ    
ကကညနးကလန ဒအး၊ ကကစအႎအးကမန ာႇဘပပ း အနနးစစ ဝန။ အနနးစစ ဝန စအကလာငနးနန ကဒါႈ "ကခညႈအအ
ပကာနႇတအႇ ကအာငနးဆမက အနနးအအးခကကမနးအနနး မပပ ႈ ကမဆပယ။ အအးမပပ ႈလပပ ငနးနား စအမပပ ႈလာန 
ကစ မနဖာဒါငနးနအး။ ကအာငနးဆမကအအးခကကမနးအခညနး မပပ ႈကကအအးကဂါညနး ကခကငနးကအပ ငနးစစ ဝနဖဖား
ဟာမ န။” ၇၃



"အအးမပပ ႈတငနးႎစ ငနကကကကဒအးအခညနး၊ မပပ ႈအနနးအအးကဂါညနးကတာႇ ခလ နနဆပပ ငန။ ကခညႈအအး
တအႇကအာငနးဆမကႎစ ငနကကဒအး မပပ ႈ ခလ နနဆပပ ငနဟာနမ ။ အခကအုငနနစ ငနဆပပ ကနအနနးဒအး ဟညနမပပ ႈကပါႇ 
အခကအုငန နစ ငနဆပ တနကစ မနဖာနာနႏ။ ကကအအးနစ ငနကဒကႈဆပပ ကနကကဒအး မပပ ႈ စစ ငနနာငနးပါမ ပ ပါနနးကက။”

"ဆာနစာနမနးကဒကႈအခကအုငနကစ မနဖာနစ ငနဆပ တနဒအး၊ ဂါဆအငနမပပ ႈ ကကအအးကဂါညနးကတာႇ    
ခလ နနဆပပ ငန၊ ကကစအနစ ငနကတလ ႈကညား ကမနးကစပ ခမမပ ကစတနဟပနႎအပ နနဒပပ မ တစ ငနကခကငနးမလကန    
ငညနးလာနနးဟာမ န။ ႎါညနးဒအး အအးမပပ ႈတလအအးဆအပ ဝနမန ာနနကကခညနး စအနစ ငနဟပလ ဝနပ ပါငန         
ဘာညနးကပါႇ ဆာငနငညနးကဂါညနးအလ နနး ပါမ ကခကငနးကအပ ငနးစစ ဝနဖဖား။”

၇၄



ဘပလ ဝနဟပပ ကနဟာဝနးအနနးစစ ဝနတာန ပါမ ပ ပါနနး၊ အနနးစအတာနမနးဒါႈအလ နနး အနနးဟပပ ကန
ဟာဝနးပါမ ပ ပါနနးဘာညနးကမန ကမမာန အနနးနစ ငနႎအးကလႈကဒကႈဘပပ း ပါမ ကတကငနးကတာညနး     
ကတာႇတာနဘာညနးကဇကနနးဟာမ န။ ဘပလ နနႎအးကလႈကဒကႈအနနးဒအး ဂါဆအငနမပပ ႈကကအအးကညညကမနအနနး
စစ ဝနခရအတန အအးမပပ ႈကကအအးယာနမနးဟာဝနးကကဒပလ ဝနး ကကနစ ငနႎအးယာနညနႇအအမနးကဒကႈဘပပ း ဒယာနမနး၊ 
ကကစအနစ ငနဟာဝနးကညား တာနမအနနးစစ ဝန ပါမ ပ ပါနနး။

အအးမပပ ႈခရအတနယာနန အအးကညညကမနစစ ဝနခရအတန ကကအအးကဂါညနးအဆာကနအအမနးအလ နနး    
စစ ငနနညနနအးမာန နစ ငနကညားလာညနးဟပပ ကနဟာဝနး ကတာႇကက ပါမ ပ ပါနနး၊ ဂါဆအငနမပပ ႈကကအအး
ကညညကမနစစ ဝနခရအတနပါပညနကမကႈမာန နစ ငနကဂါညနးကဆ ကတာႇစစ ဝနကညကားကယဆပ ဟာမ န။

၇၅



ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနဒအး ကကနစ ငနဘပလ နနးလာညနး ပါနနကပပ မနးအဆာကနအအမနးကဆ   
ဒကဇကနနးအာဝနႎါနနး အအးမပပ ႈႎအးယာနမနးဒါႈအအးမာန ကကဘလကမကႈမခစ ဝနကဘာနကန။ ဂါဆအငနမပပ ႈ 
ကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနဒအး စအနစ ငနဘပလ နနးကဂါညနးကဆဟာဝနး ကတာႇစစ ဝနကယဆပ          
နန အမနးနန အမနးဟာမ န။

ဘညနဘာညနးမာန အအးမပပ ႈကကအအးဘလကညညကမနစစ ဝနကညကားကယဆပ အခညနး၊ ကကစအနစ ငန
ကညား စစ ဝနဖဖား ဒကႈတစ မနတာမ နကက။ ကကနစ ငနကတလ ႈကဇာႈဟာဝနးဘပပ း တစ ငနငညနးရာညနး   
ဘလကမကႈထာတနဘလကမကႈႎါညနးခစ ဝနကဘာနကန။ ကကအအးကဇာႈတစ ငနငညနးရာညနးဒအး ကကနစ ငန   
အလ းယာမနး ကတလ ႈကဂါညနးကဆဟာဝနး တစ ငနကအနနးဒညနးဒအး။ အအးမပပ ႈပါမ ငညနးရာညနးဒအး    
ငညနးမာန အာဝနယာနႇမခစ ဝနကဘာနကန၊ ငညနးဒအး စအနစ ငနကပ ပ ုႇကဆဟာဝနးကက၊ ႎအအပ မနဘကကတန 
ဘညနဂစကနစစ မနမကကမာန ကကနစ ငနအာဝနယာနမနးမ။ ၇၆



စစ ဝနကယဆပ မာန စအနစ ငနဆအမနမတကဟာနညနႇႎအပ နန ခလ နနဆပပ ငန ကာညနး ကအပ ငနးအနနး       
စအနစ ငနကပ ပကပနဟပနအနနး တအငနမလကနငညနးလာနနးကဆ အအးမပပ ႈတစ ငနငညနးရာညနးဟာမ န။      
အအးမပပ ႈကနာနမနးမရာနမာန အနနးစစ ဝန နစ ငနဒကႈအနနးကဇာႈတကဟာနညနႇႎအပ နန တစ ငနငညနးရာညနး
ဒအးဟာမ န။

စစ ဝနကယဆပ မာန စအနစ ငနႎအးဖာနနကပ ပႈအလ နနးဘပပ း ကစ မနဖာတမာညနး ကာညနး ပ ပါနနး  
တမာညနးဟာမ န။ အအးမပပ ႈပ ပါနနးကာညနးကတာညနးမာန နစ ငနႎအးကပနနပကနနးကပါႇခညနးခညနး     
ဘာညနးခညနအာညနႇကရကနနးကလလညနႇ အာဒစ မနကာညနးကအးႎဟာမ န။

၇၇



ႎါညနးဒအး စစ ဝနကယဆပ မာန စအနစ ငနကဂါညနးတပလ ဝနႈကမနနးကဆဟာဝနး ပါဒပပ မဒပပ မ။ အအးမပပ ႈ   
ကနာႈကဇာႈကနာႈဒကမ ဒါႈအအး၊ ယာမနးဒါႈအအး၊ ဆကဝနးဒါႈအအး၊ ဂါႇဒါႈအအး၊ ယာနမနးဒါႈအအး၊ 
ကအနနးဒညနးဒါႈအအးမာန နစ ငနဘလကမကႈမ။ စစ ဝနကယဆပ မာန စအနစ ငနတပလ ဝနႈကမကနနးဟာဝနး ကအပ ငနးအနနး
ကရအးကတအး ဒါးတတားဆအပ ဝနဆအပ ဝနမန ာနနမန ာနန နန ာငနးကဂါညနးခညအႇတခပလညနးဟာဝနး၊ အနနးနစ ငန
ကဂါညနးကဆဟာဝနးကပါႇ ကတာႇကကအအးကညညကမနစစ ဝနခရအတနဟာမ န။

၇၈
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